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Na přípravě a organizaci semináře "Programové vybavení
diagnostických systému jaderných elektráren" se podílel
přípravný výbor v tomto složení :
Ing.

GROF Vladimír

- odborný garant

Ing.

ŠŤASTNÁ Božena

Ing.

VITOUŠ Jiří

- odborný program

Ing.

DOLEJŠÍ Dalibor

- odborný program

organizační garant,
vedoucí sekretariátu

KALIVODOVÁ Zdeňka

organizačně-technické činnosti
+ sekretariát

DALÍKOVÁ Jaroslava

organizačně-technické činnosti
+ sekretariát

BĚLÍK Karel

- rozpočet akce

Informace o semináři :
1.) Ing. Vladimír Grof
Ing. Božena Štastná
s.p. Škoda - Plzeň, závod Energetické strojírenství (ZES)
316 00
Plzeň - Bolevec
tel. Plzeň 514, linka 972
2.) O.t. František Král
předseda pobočky ČSVTS
s.p. Škoda - Plzeň, ZES
316 00
Plzeň - Bolevec
tel. Plzeň 514, linka 811

Ú v o d n í

s l o v o

Vážený čtenáři.
Seminář "Programové vybavení diagnostických systémů
jaderných elektráren" navazuje odborně na první seminář
tohoto zaměření z r. 1986 a dále na seminář "Metody diagnostiky jaderných elektráren" z r. 1988.
Cílem letoSniho semináře je zhodnoceni úrovně nasazení
a používání programového vybavení na jaderných blocích, kde
systémy provozní diagnostiky jsou používány (EDU, EBO) a dále
představení projektů, záměrů a výzkumných činností pro systémy provozní diagnostiky jaderných elektráren, které jsou ve
výstavbě (EMO, ETE). V programu semináře Jsou zařazeny i příspěvky popisující teoreticko-experimentální práce v oblasti
technické diagnostiky, které se bezprostředně nedotýkají aplikace na Jaderných elektrárnách, avšak pro svoji obecnou platnost mohou být zdrojem pomocí a inspirace i pro odborníky
z "Jaderné" sféry.
Na semináři Je zastoupena technická diagnostika zařízení
primárního i sekundárního okruhu jaderných elektráren. Zdá se,
že by informace mohly napomoci k lepši koordinaci činností
i k technické unifikaci diagnostických systémů pro jadernou
elektrárnu Jako celek.
Pokud jde o výpočetní techniku diagnostických systémů,
lze oproti semináři z r. 1986 vystopovat z předložených příspěvků posun od málo spolehlivých a hardwareové omezených minipočítačů k technice personálních počítačů a mikropočítačových
stavebnic. Tento přechod se projevuje kladně i v možnostech
efektivního využívání firemních integrovaných softwareových
"balíků", takže úroveň zpracování diagnostické informace
prudce stoupá.
Kolektiv pracovníků finálního dodavatele (s.p. ŠKODA
Plzeň, - ZES) diagnostických systémů, který seminář připravil, věří že informace z této akce budou přínosem pro československé "diagnostické" odborníky a pomohou v hledání dalších směrů a postupů v důležité oblasti zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti Jaderných elektráren.

Ing. Vladimír Grof,
odborný garant semináře
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PROGRAMOVÉ VYBAVENIE CDgP PRE DIAGNOSTIKU HLAVNÝCH CIRKULAČNÝCH ČERPADIEL

Ján Bahna, Gabriel Okša, Ján Sýkora, Vladimír Murín
Príspevok podáva prehľad o súčasnom stave a možnostiach programového vybavenia centralizovaného diagnostického pracoviska
(CDgP) vo VÚJE používaného pre riešenie problematiky hlavných
cirkulačných čerpadiel.
Klíčová slová : DIAGNOSTIKA JADROVÝCH ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ
(HCČ), VIBROAKUSTICKÁ DIAGNOSTIKA, CENTRALIZOVANÉ DIAGNOSTICKÉ PRACOVISKO, SOFTWARE
1.

ÚVOD
Hlavné cirkulačné čerpadlá (HCČ) boli prvými objektami,

na ktorých VÚJE 2ačalo vykonávat systematickejšie

diagnostické

merania v rámci riešenia úloh prevádzkovej diagnostiky jadrových energetických zariadení (JEZ).
Inštalácia jednoduchých monitorových systémov na 1. a
2. bloku OE V-l v Jaslovských Bohuniciach v r. 1980-B1 vyvolala potrebu analýz signálov akcelerometrov, umiestnených na
tlakovej nádobe reaktora a na HCČ. Prvé rozbory

frekvenčných

spektier boli vykonávané pomocou analógovej techniky. Po obdržaní digitálneho počítačovo orientovaného analyzátora
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v r. 1983 boli vypracované viaceré prechodné verzie programov
pre vyhodnocovanie vlastností spektier, ktoré vyústili

koncom

r. 1984 do uceleného programu TESTR1 pre štandardné základné
vyhodnotenie parametrov chvenia HCČ £l], V krátkom čase nasledovali ďalšie programy pre podrobnejšie vyhodnocovania, zväčša
orientované univerzálnejšie, v závislosti od náplne riešených
problémov [2,3j . Tak vznikol aj súbor pre rozbor

impulzných

zložiek (problematika volných častí), menSí pronrara pre zisío-
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vanie doby a rovnomernosti pádu regulačných kaziet a ďalšie.
Viaceré z nich sú stále zdokonalované, tak ako si to vyžadujú
poznatky z ich priebežného overovania, Vzhladom na to, že
elektrárne nemajú k dispozícii analyzátor IN 110, na ktorom
boli a sú realizované prakticky všetky programy CDgP pre
potreby diagnostiky, rešpektoval VÚ3E požiadavku prevádzkovatelov JE a existujúce programy prezentoval vo forme algoritmov
a vývojových diagramov fíjí V súlade s dosiahnutou úrovňou
v oblasti rozpracovania metodík bola venovaná pozornost aj
dalším perspektívnym smerom súvisiacim s programovým vyhodnocovaním diagnostických testov [$"\Do rámca programového vybavenia CDgP patrí aj uživatelský software funkčného vzoru dg. subsystému HCČ, realizovaný
na počítači SME P. Informáciu o ňom podáva samostatný príspevok
na tomto seminári.
2.

PROGRAMOVÉ SÚBORY VYUŽÍVANÍ PRE ROZBORY DG. MERANÍ

Programové súbory primárne určené pre riešenie problémov
prevádzkovej diagnostiky HCČ tvoria jadro programového vybavenia CDgP pre účely vibroakustickej diagnostiky.
TE5TR1

: Základný súbor pre vyhodnocovanie meraní chvenia HCČ;
využíva sa aj pre rozbor kmitania nádoby reaktora.
Spracováva signály akcelerometrov vo frekvenčnom rozsahu 10 - 1000 Hz. Výsledkom vyhodnotenia je efektívne frekvenčné spektrum v pásme 0-512 Hz a súbor
13 parametrov : dvojamplitúda výchylky, RM5 rýchlosti,
RMS zrýchlenia, stredná frekvencia rýchlosti a ef.
hodnoty zrýchlenia v okolí dominantných frekvenčných
zložiek typických pre HCČ (základná harmonická, subharmonické a vyššie harmonické otáčkovej frekvencie,
lopatkové frekvencia a jej harmonické). Pre tieto
parametre sú počítané aj výberové smerodajné odchýlky.
Program má vlastný archív a umožňuje tlač protokolov
pre jedno až päi meraní.
V súčasnosti sa skúšobne overuje jeho inovovaná verzia, v ktorej bol rozšírený frekvenčný rozsah na pásmo

0-100 Hz, dvojnásobne bola zvýšená rozlišovacia schopnost spektra a kompletná reprezentácia spektra bola
nahradená súborom parametrov charakterizujúcich frekvenciu, amplitúdu a úroveň pozadia automaticky nájdených špičiek. Rozšírený a zdokonalený bol aj sortiment
poskytovaných protokolov.
SPEKRO

: Univerzálne využitelný program s maximálnou frekvenčnou rozlišovacou schopnosťou, vyhodnocuje spektrá aj
s rozptylmi amplitúd hrubých odhadov. Podáva informáciu o štatistickej vierohodnosti vyhladeného odhadu
efektívneho spektra.

ORBITY

: Program určený pre vykreslovanie orbitov z dvoch
ortogonálnych akcelerometrov alebo snímačov výchylky;
možná je deklarácia filtru pozostávajúceho z jedného
až 5 frekvenčných priepustí s minimálnou šírkou 5%
pracovného frekvenčného rozsahu. Protokol obsahuje
kalibrované grafy orbitov výchylky a zrýchlenia.

OOBEHY

: Program určený pre sledovanie časového vývoja frekvenčných spektier nestacionárnych signálov, najmä dobehov
rotačných strojov. Výstup je tzv. "waterfall" diagram.

SKLZY

: Program určený pre zisíovanie sklzov asynchrónneho
motora jedného až 6 HCČ resp. všeobecne rotačných
strojov.

MAPA

: Rozsiahly programový súbor s pôvodnou metodikou fázovej synchronizácie. Umožňuje výpočet odhadov frekvenčných spektier ako v prípade použitia synchronizačného trigger signálu, avšak bez nutnosti jeho
externej disponibility. Ako značkový signál je použitá
vhodná periodická zložka obsiahnutá priamo v signále.
Metodika dovoluje extrakciu a analýzu periodických
a periodicky modulovaných zložiek vo všeobecnosti
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náhodných signálov. Doteraz vykonané skúšobné vyhodnotenia signálov HCČ ukázali, že pomocou tohto
programu bude možné správne interpretovat aspoň
90* signifikantných píkov v spektrách rotačných
strojov. Podrobnejšie vysvetlenie metódy a praktická výsledky sú predmetom pripravovaných publikácií,

3.

ĎALŠIE SÚBORY PROGRAMOVÉHO VYBAVENIA CDgP

Okrem postupov primárne určených pre vyhodnocovanie diagnostických meraní na HCČ alebo na rotačných strojoch, boli vo
VÚOE vytvorené aj programy všeobecnejšieho charakteru, zamerané
aj na riešenie iných problémov súvisiacich s prevádzkovou diagnostikou JEZ. Hlavné z nich sú :
IMPACT

Súbor programov pre analýzu impulzných zložiek
vyšetrovaných signálov. Výsledkom vyhodnotenia sú
amplitúdové histogramy, histogramy časových odstupov detekovaných rázov a jednoduché charakteristiky
pre posudzovanie prítomnosti impulzných zložiek v
analógovom signále.
Zjednodušená verzia tohto programu bude implementovaná do uživatelského programového vybavenia subsystému HCČ pre potreby indikácie podozrenia na
výskyt volnej alebo uvolnenej časti v oblasti HCČ.

TES7AT

Univerzálne použitelný program pre stanovenie
základných štatistických parametrov signálov.
Zabezpečuje výpočet odhadu amplitúdového histogramu, základných a centrálnych momentov amplitúdy
1. až 4. rádu a výpočet odvodených koeficientov
(koeficient asymetrie a excesu).
Zahrnutý je aj výpočet odhadu frekvenčného spektra
o 1024 bodoch.

SORKY

Je určený pre posudzovanie správnej funkcie regulačných kaziet reaktorov VVER 440 v režime volného
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pádu. Diagnostike regulačných orgánov je venovaný
samostatný príspevok na tomto seminári.
3SARCH

4.

: Program pre maximálne rýchly výpočet odhadu frekvenčného spektra určený pre operatívne vyhodnotenia
s veimi krátkou lehotou poskytovania výsledkov.

ZAVER

Programové vybavenie CDgP slúži ako nástroj pre riešenie
úloh RVT riešených vo VÚJE a pre zabezpečovanie zákazkových
činností VÚJE. Priebežne sa dopĺňa a zdokonaluje. V prípadoch,
kedy je potrebné riešií aktuálne problémy prevádzkovatelov JE
alebo iných zariadení, je VÚJE schopný operatívne vytvoril
nové programy a spolu s už existujúcimi poskytovat účinnú pomoc diagnostickým kolektívom na pôde jadrovej či klasickej
energetiky prípadne aj iných priemyselných odvetví.

Literatúra

[ť] Bahna, J., Jaroě, I. :
Riešenie úloh diagnostiky jadrových energetických zariadení vo VÚJE
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^2^
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Okružná 5
918 64 Trnava

13

W : 621.039.S64

681.3.06

P O i i D i T I X
l i
P S O G t l H O T l
T I B 1 T 1 l í
H i G I O S I I O l t O H
BI S T KM Ô
J i D l I l l O H
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Jaroslav Brom, Jan Hahn
Eeferát popisuje vleobecné požadavky na obaah a formu programového vybavení diagnostických aysteaA na jaderných elektrárnách.
ELlčová aloTa: SUGIO89XOKÍ 6ZBXU, 6QFTKá£B, OPJEA&Ef BIBTBá,
SXBXBIOVA PBOGBAMOVf VXBfcVKKt, UŽXVA.TJEL6IÍ
ASLUá&lí PSIOGHAM
Úrod
Při navrhorání prrních diagnostických ayatmA aa JS T &8SS
měl projektant relice aálo inforaacl. Oiybijící aoray a nedostatečná Týatupy s úkolu BVS sa svlál^ odrasily na níiká dro•ni progruioTého rybaření, která tvoři nedílnou aoučáat syate>
BU.
2>oaaradaí skuienoati byť nikdy negativní ae aual využit pro
projekt nových JS. To»u aá sloužit i tento příapřrek, kde jsou
shrnuty skuienosti a názory, týkající ae programového vybavení
diagnostických systaaů.
Tleobecná požadavky na obsah a formu programového vybavení
poiltaCových (a rovněž diag. počítačových) systémů
Dle našeho násoru musí být v úvodním projektu (tfP) stanoveny sákladní funkce a požadavky na 8V j e d n o t l i v ý c h diag. subsystasA. V technických podmínkách (TP), na něž s e ÚP odvolá,
s e pak dopracuje konkrétní obsah a forma programového vybavení.
OSZ-BZS jako stavebník vypracoval technické zadáni na tvorbu
TP [ 1 j . T následujícím t e x t u budou shrnuty n e j d ů l e ž i t ě j š í s á sady, která musí konkrétní Tř obsahovat.
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1* Operační system
- uvést jméno, spôsob savádění, odstávaní systému, funkce,
které provádí
- popsat následující položky :
„
• obecné opsraSní charakteristiky (délka slova, aminové typy,
rychlost atd.). V mnoha případech postačí odkasy na Manuály
výrobcu sařísení.
- operační charakteristiky svláitnleh sařísení (zvláštní
drivery, sařísení komunikace s daty atd.)
• aritmetická omesení
- poladavky na kontrolu HV
2. Systémové programové vybavení
(database, 6V pro práci s textem, grafické 8V, tvorba tabulek
spod*)
- uvést nasevfitf,spôsob saváděni, popis obsluhy 8tf (nebo odkas
na dostupnou literaturu)
<
3* Tvorba obecného uiivatelského aplikačního programu
3*1. formulace dlohy
» upřesni se snění sadánl v tíP. Uvede se cíl, spftsob řešení, definují se Jasné me*e a přehled toho, co 6V dělá a nedělá.
- definuje se množina vstupních a výstupních dat
- definuje se tvorba katalogu vad
. stanov! se co je pouse plánovaný ákol nebo cíl
- stanoví se co je absolutní nutné pro 8V system svláitě
v momentě uvádění do provosu
3.2. Vytvoření vhodného matematického modelu
- popis fysikálnlho modelu
- převod na matematický model
• stanovení kriterií použitelnosti modelu
3.3. Algoritmy - tvorba
Matematicky model se převede na algoritmy* provede se analysa
složitosti (časová a paměťová). Stanoví se reserva paměti pro
ukládání dat s výhledem na X-letý provos.
Vrorba algoritmu je sáležitostí tvůrce a maže se ověřovat
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jen nepřímo.
Při tvorbě algoritmu dodržovat pravidla strukturovaného
programováni •
3.4. Zakódováni do programovacího jazyka
3.4.1. Dialog člověk - počítat
- počítačový system teda kontrolovat kaidý rufinl vatup na syn»
taktickou správnost a sémantickou věrohodnost
- proesdury zavádění, modifikace a zobrazeni parametrů budou
přesně definovány, jednoduché a snadno pochopitelné
• budou připraveny příslušné mena - dialogový režim
- systémová hlášeni nesmi uvádět operátora v omyl
- system bude hlásit své závady a selháni operátorovi
- uliti barev, blikavých signálů, výstražných signálů atd.
se budou držet jasného schématu
3.4.2. Laděni - testováni
- popiie se volba zkušebních dat a očekávané výsledky
3.4.3. Důkaz správnosti algoritmu
• provede se testováni programu na stendu s cílem verifikovat
model, vstupní data se nasimulují matematicky nebo fyzikálně. Ověří se minimálně "jádro" programu. Uvede se, které
body se provedou al na JX.
- naprogramuje se testovací prograa, který ověřuje správnost
a neporušenoet uloženého programu v přestávce diagnostického testu.
4. Zkoušky - přejímka
Váze postupné tvorby BV doprovází odpovídající kontroly, které lse považovat za vnitřní kontroly dodavatele 811.
4.1. Přejímka
- uvede se definice zkušebního provoitu a kriteria jeho ukončeni a převedeni do rutinního provozu. Po skončení viech fásí
se vyhotoví protokol. Posuzuje se :
- stupeň automatického řízení průběhu zpracování (minimum
rozhodovacích zásahů obsluhy)
- zkouška funkce algoritmu
- zkouška odolnosti vůči nesprávným datům
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- skouika stanovených formátů výstupních s«star (výstup na
tiskárna a obrasovku terminálu, ukládáni na a spětné vyvolánl s paměťových aedil apod.)
4.2. Předávání při směnách rutinních versí
Je nutné dohodnout ;
- kdo (osoby, instituce) a jakýs režimem bud* směny provádět
• charakteristika prováděné směny (nutnost, podstata směny,
hloubka sásahu do programu, dokumentace směny)
- odladiní a odskoulení
• protokol o předáni a provadanl šatny
5. Průvodní technická dokumentace
Uiivatelská dokumentace obsahuje :
a) nasev progresu
b) struCný popis funkce progresu
c) definice vstupů, výstupů
d) popis algorltau (charakteristika složitosti - fiasové a pae) definice database
f) přesný popis obsluhy programu a vsory výstupních formátů
g) návod na řeiení poruchových stavů systému v Jednotlivých
fásíeh spracovaní dlohy
h) programovou strukturu podle sásad strukturovaného programování, vývojový diagram, sdrojový program
6. Záruky
• uvede se odpovědnost sa vsnikl< chyby v programu
- způsob odstraňování chyb v sáručnl době
• v posáruční době
7. Doplňkové informace - svláitní požadavky
- poiadavky na Skolení u dodavatele, dfiast na testech, sluiby
po prodeji apod.
Důvody savedení XP na programové vybavení
1) T souSasné době není dodavatel diag. systémů schopen vytvořit 6V, který by se v průběhu let nemusel modifikovat podle
skúseností sískaných provosovánlm diag. systémů (proto nut*
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2)

3)
4)
5)

aoat sdokuaentorání fáta trorby 8V).
Vypracovania IP aa SV aa sabespečí, ša se prorosoratel při
předáráaí diag. aystesu bude aoei opřít o dokuaentaci konkrétní co do obsahu. Hedude aa tak opakorat aitaaea s STO,
kda byl 8V dolaáorán a upraroráa dla poladarkft prorosoratele
ai • období předarání diag. systeau.
Dodaratel diag. systeau skoordinuja a ajadaotí dialog člorěkpoíítafi, v^atupní aeatary ap. prograaoTtfho Tybarenl jadootlirých aubayataaA (od r&uoych aubdodavatalA)•
Slouží pro usavŕaaí HS sa sainu a doplňoTanl 8V dodaratalas
T období prorosu.
Budou aloutit jako podklad při proJaktoWuil diag. ay»t«aů na
budoucích JS nebo «Tantu41nC jako podklad při vypracování
noray.

ZárhT
E TypracoTáaí tohoto rafarátu aéa radla ta akutaCnoat, la do
aoučaané doby (do taraíau odarsdání tohoto příapirku) nabyl
jaitS Typrc^c/án ÚP aa A6PPD priaámího okruhu DPS 20.Z pro
SIS. TypracoTánía konkrétních TP aa doaáhna toho, ia prograaoTtf
rybaření bude T souladu • předataraai proro*oratele a dodarata*
la diag. aystaafi. Poražorali Jaae sa potřebné sesnaait s tíato
aa ••mináři širší okruh sájaacfl.
Literatura
[\] Tech. požadarky aa obsah a formu prograaorého rybaření počítačorých systeaú (PS 36, 37 a fiPS 30.G), Haha J., VI/1989
[2] M r r h noray ISC, SUB-C0MM1TTIE 4$A, 1984
Jaroalar Bros
&BZ.SXX, oddilaal diagnostiky 203$
lag. Jaa Haha
, oddělení diagnostiky 203$
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PROVOZNÍ

KONTROLY

Milan Bursa, Zdeněk Skála
V r e f e r á t u Jsou popsány údaje, se kterými pracuje systém ř í z e n í
polohy a systém zpracování dat pri automatizovaném provádění
ultrazvukového zkoušení m a t e r i á l u tlakových nádob reaktorů j a derných e l e k t r á r e n . Jsou uvedeny zkuSenosti se zařízením REACTORTEST, j e popsán software p r o v á d ě j í c í dodatečné zpracování
výsledků k o n t r o l y z a ř í z e n í m REACTORTEST a software pro v y v í j e n é z a ř í z e n í SKIN.
Klíčová s l o v a : AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM, ULTRAZVUKOVÉ ZKOUŠENÍ,
PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ, MIKROPOČÍTAČ, ŘÍZENÍ POLOHY,
GRAFICKÝ VÝSTUP
1 . Úvod
Od roku 1962 je pro defektoskopickou kontrolu tlakových nádob
reaktorů W E R 440, prováděnou z vnitřního povrchu, používáno
zařízení REACTORTEST, vyrobené švédskou firmou TRC. Na základě
zkušeností s provozem tohoto zařízeni je v s. p. Skoda vyvíjen
systém SKIN, který dosud používané zařízení nahradí.
Hlavní náplni Činnosti obou defektoskopických zařízení je
ultrazvukové zkoušeni materiálu tlakové nádoby. Toto zkoušení
je prováděno impulzní odrazovou metodou /I/ a automatizované
zpracování ultrazvukového signálu je založeno na vyhodnocování
maximální amplitudy signálu, který v nastavené časové bráně
překročil prahovou hodnotu. Pro zkoušení materiálu je použito
několika ultrazvukových sond uchycených v hlavici, která se
meandrovlte pohybuje po povrchu zkoušeného materiálu.
Při zkoušeni jsou cyklicky vybuzovény ultrazvukové sondy a
přijatý signál je zpracováván. Cyklus, který se při zkoušení
opakuje, Je složen z několika taktů. V každém taktu je zpracován signál jedné ultrazvukové sondy a jeden takt cyklu je
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určen pro čtení polohy manipulátoru. V brání nastavená pro
sondu je vyhodnocena maximální amplituda signálu a jí odpovídající čas měřený od okamžiku vstupu signálu do zkoušeného
materiálu, takzvaná doba průchodu signálu.
Tyto dvě hodnoty jsou spolu s číslem ultrazvukového kanilu
předávány k dalšímu zpracování. Ve vyhodnocovací části je k
těmto třem údajům připojena informace o poloze hlavice se sondami a je spočtena poloha indikace.
2. Zařízení JjEACTQRTgST
Toto zařízení a jeho řídící a vyhodnocovací část byly popsány
již dříve /2/, zde proto budou uvedeny pouze zkušenosti získané
při provozu tohoto zařízení, které ovlivnily programové vybavení
určené pro dodatečné zpracování výsledků zkouSení a také návrh
programového vybavení pro zařízení SKIN.
Řídící část zařízení REACTORTEST se osvědčila a pracovala spolehlivě. Určitou nevýhodou programového vybavení této části je
vyjádření polohy manipulátoru v jiných jednotkách, než kterých
používá vyhodnocovací část, což zatěžuje obsluhu dodatečnými přepočty.
Vyhodnocovací část a její programové vybavení podávají v průběhu zkoušení informaci o jeho výsledku ve formě výpisu na tiskárně a nákresu na souřadnicovém zapisovači.
V praxi se ukázalo, že ze záznamů vytvářených vyhodnocovací
částí zařízení REACTORTEST nelze jednoznačně rozhodnout o výsledku zkoušení. V těchto záznamech je totiž někdy značný počet
údajů, které nepocházejí od necelistvostí ve zkoušeném materiálu,
ale jsou způsobeny elektromagnetickými poruchami nebo ultrazvukovými signály vyvolanými vlivem geometrie zkoušené části.
Je proto nutné ze záznamů vytvářených při zkoušeni vybrat
údaje, které mohou být způsobeny necelistvostí v materiálu a
po skončení automatického zkoušení tyto údaje ověřit. Před ověřováním je třeba z polohy místa odrazu ultrazvukového signálu
určit polohu hlavice se sondami. Operátor pak ručně najede manipulátorem na ověřované místo a pracovník s aefektoskopickou
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kvalifikací vyhodnocuje signál na obrazovce ultrazvukového přístroje. Na základě tohoto ověření Je rozhodnuto, zda se Jedná
o vadu a Je upřesněna Její poloha a velikost.

Se zařízeniin REACTORTEST byl dodán počítač Eclipse S/140,
určený pro dodatečné zpracování výsledků ultrazvukového zkoušení. Pro tento počítač bylo vytvořeno programové vybavení zajištující zpracování údajů 'zaznamenaných na disk a magnetickou
pásku v průběhu zkoušení /3/.
Toto programové vybavení zpracovává data zaznamenaná v Jednotlivých taktech činnosti ultrazvukového přístroje, vylučuje
ze zpracování vliv elektromagnetických poruch, vytváří skupiny,
dat patřících k Jedné indikaci a uspořádává soubory dat tak,
aby bylo možné snadno vytvářet výstupní dokumenty. Výstupními
dokumenty Jsou tabulky tisknuté tiskárnou a nákresy na souřadnicovém zapisovači a poskytují bud* přehlednou informaci o výsledku zkoušeni Jedné části tlakové nádoby, nebo podrobný popis
zvolené indikace či určitého úseku zkoušené části.
Původně navržené programové vybavení bylo později doplněno
o program, který přepočítává polohu indikace na polohu hlavice
a program pro archivaci výsledků ověřování na disku /4/.
V roce 1988 došlo k poruše počítače Eclipse, kterou se dosud
nepodařilo odstranit. Vytvořené programy začaly být proto převáděny na mikropočítač SAPI 80. Dosud byly převedeny programy pro
přepočet polohy indikace na polohu hlavice a archivaci výsledků
ověřování a program pro nákres výsledků ověřování.

K automatickému řízení polohy manipulátoru zařízení SKIN bude
použito mikropočítačů SAPI 1, k vyhodnocení výsledků ultrazvukového zkoušení aikropočítačů Vldeoton VT 20/IV-M.
Jeden z počítačů SAPI 1 bude řídit polohu manipulátoru podle
pokynů operátora. Jeho programové vybavení zajistí předvoleni
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rychlostí při automatickém pohybu pro jednotlivé části manipulátoru, čteni parametrů posloupnosti měřicích pohybů a kroků,
najetí do zadaného bodu a autoiaatické provedení posloupnosti
něřicích pohybů a kroků /5/. Operátor bude polohu na nádobě zadávat v milimetrech a stupních, tedy v Jednotkách, se kterými
bude pracovat vyhodnocovací část. Programově bude zajištěn plynulý dojezd i rozjezd manipulátoru.
Druhý počítač SAPI 1 Je určen k ochraně manipulátoru před
střetnutím s překážkami v tlakové nádobě a před vzájemnými střety Jednotlivých části manipulátoru. V paměti počítače budou
uloženy meze pohybu Jednotlivých částí manipulátoru v tlakové
nádobě. Počítač bude při automatickém i ručně řízeném pohybu
manipulátoru snímat polohu aktivní Jednotky a porovnávat Ji s
mezemi. Pokud poloha překročí povolené meze, odpojí počítač
napájení motoru a signalizuje akusticky i opticky překročení
povolených mezí pohybu. Napájení Je znovu připojeno po ruční
reverzaci směru pohybu a operátor ručně vrátí manipulátor do
polohy ležící v dovoleném rozsahu.
Programové vybavení vyhodnocovací části zařízení SKIN naváže
na dosud vytvořené programy pro zpracování výsledků ultrazvukového zkoušení. Kromě sběru dat bude toto programové vybavení
muset zajistit v průběhu zkoušení i tisk údajů o zjištěných indikacích a vyloučení vlivu elektromagnetického rušení.
Zpracování prováděné po automatickém zkoušení bude doplněno
o vyloučení indikací způsobených geometrií zkoušené Části a
počítačem budou navrhovány Indikace, které Je třeba ověřit. Do
zpracování budou zahrnuta data získaná při automatickém zkoušení i výsledky ověřování.
Programové vybaveni bude vytvářeno modulárně, aby Je bylo možno
použít i pro zpracování ultrazvukového zkoušení prováděného Jinými
zařízeními.

/I/ Obraz J. t Ultrazvuk v měřicí technice
SNTL, Praha 1984, str. 110 - 112

- 5 -

/2/ Skála Z. t Řídicí a vyhodnocovací část zařízeni pro kontrolu
tlakových nádob reaktorů W E R 440
sborník konference AUTOS 82, CSVTS k.p. ŽKODA Flzeň,
Plzeň 1982, str. 843 - 849
/3/ Skála Z. : Soubor programů ZVUK
výzkumná zpráva k. p. škoda č. Ae 5419/Dok
Plzeň 1985
/4/ Skála Z. : Archivace výsledků ověřování ultrazvukových indikaci zjištěných zařízením REACTORTEST na počítači
výzkumná zpráva k. p. Škoda č. Ae 6875/Dok
Plzeň 1989
/ V K a si L., Skála Z., Záhořík S. :
Řízení pohonů manipulátoru SKIN
výzkumná zpráva k. p. Škoda č. Ae 6366/Dok
Plzeň 1987, str. 25 - 44
Ing. Zdeněk Skála, s. p* škoda, závod Energetické strojírenství
Ing. Milan Bursa, s. p. škoda, závod Energetické strojírenství
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Dalibor Dolejší
V referátu je popsán program pro vyhodnocování primárních diagnostických ukazatelů automatického monitorovacího systému, který
je součástí systému provozní diagnostiky jaderné elektrárny.
Automatické monitorování diagnostických signálů předpokládá jejich měření pomocí systému s přepínačem a rychlým A/D převodníkem. Stručný hardwareový popis měřícího systému, algoritmus činnosti, metoda činnosti primárních diagnostických ukazatelů jakož
i popis programu (v Turbo Pascalu ver. 5.0 pod MS DOS ver. 3.3 na
IBM PC) jsou uvedeny v referátu.
Klíčová slova : AUTOMATICKÝ MONITOROVACÍ SYSTÉM, PRIMÁRNÍ
DIAGNOSTICKÉ UKAZATELE,
TUKBO PASCAL, MS DOS,
UKÁZAT
SPEKTRÁLNÍ MOMEWTY.
1. Úvod
Diagnostic technických zařízení je problém, vyžadující diferencovaný přístup k jeho řečení. Jednou ze základních úrovní
diagnostiky je monitorování tj. kontinuální sledování diagnostických siíľT-iälú s cíleni zjištovat odchylky od referenčního stavu, popřípadě klasifikace této oochylky. Referát popisuje program, který automaticky řeší a provádí následující operace :
- softwareové inicializuje měřicí systém, který cyklicky obsluhuje zadaný počet kanálů diagnostických signálů a pomocí rychlého h!'J převodníku získává požadovaný počet měřených vzorku
- průměruje naměřený počet vzorků z určeného počtu realizací na
kanál a pečitá rychlou Fourierovu transformaci
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- numericky stanoví spektrální momenty m-tého rádu, které jsou
výchozí pro stanovení hledané odchylky oo referenčního stavu.
Spektrálním momentem se rozumí efektivní hodnota derivovaného
a integrovaného signálu příslušného rádu.
Princip činnosti akustického monitorovacího systému je ilustrován

na obr. 1.

HUX

Tt

if,
Obr.

1.

Princip činnosti monitorovacího systému
snímače
zesilovače

>

MUX ... přepínač vstupních sij-núlů
A/D ... převoóník
PC

... osobní počítač

2. Obecné schema činnosti programu
Činnost programu lze znázornit obecným schématem podle
obr.

a.

Diagnosticko signály JF.OU získávány ze snímačů, inti
nych na sleciovanýcn objektech. Propojení s mčťiciM systéneiii je
zajištěno kabelovou trasou, inicializací měřícího systému s A/j
pre vodní Keni se zajistí připravenost k získání požadovanóřio množství dat. To vlastním měřeni se provede zprůměrování vzorků.
Ualším krokem je výpočet rychlé Fourierovy transformace a výpočet moi;ien',ů. Cyklické obslouLení zadaného počtu kanálů je zajiitimo rozhodovací úrovní poLadovanů volby.
Probraní K I O U Í Í jěíto vstupní část celého programového vybavení automatizovaného monitorovacího systému.
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INICIALIZACI
HERICIHO SySTEHU
S A/J> PREVOBMXBf

VLASTNI NERBH

TRľBENI VSOMÍU

KANÁL z

ITT

VVPOCET MfTCNTU

ANO

NE
rOKRACUJ
Obr.

2.

Obecné schema činnosti programu

4. l-jericí systé;ri s A/l) převodníkem n.odul lSC-lb
Měřicí systé;;i s A/D pj-evociníke:n model 1SC-1O firmy HC ELECTHOU1CS INC. je datově prístupný hartiwareovy ssubsystém pro JB!->
PC a kompatibilní počítače, které tncjí připraveny prázdné vstupní pozice na základní desce počítače. Vnější připojení komponent
je

provedeno 40 pinovým konektorem umístěným na zadní části kar-

ty s navolený/i; adapterem, který je přístupný pro BiJC konektory.
Ovládání modelu 1SC-16 zsjižtují klíčová řídicí slova a softwareové přepínače. Sekvenční multiplexor vybírá z 16 do 1-ho vstupního analogového datového signálu řízeného 4 x 16 bitovou RAM.
Kombinace kanálu mohou být vybrány pro 1, 2, 4, ä, nebo 16-ti
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kanálový systém. Vzorkování vstupních kanálů je zajištěno jednoduchým přerušovacím cyklem s maximální vzorkovací rychlostí
1 MHz na kanál. Vzorkovaná data jsou převedena na 12 bitový binární tvar. Hodnota OOOh koresponduje s minimálním rozsahem signálu (-10 V) a hodnota FFFh koresponduje s plným rozsahem vstupu (+ 10 V ) . A/D převodník zahrnuje dva 64k x 8 bitové pamětové
buffery. Režim práce, ve kterém buffery pracují nezávisle na sobě, což odpovídá aktivní činnosti jen jedné paměti velikosti
64k, která je cyklicky plněna a vybírána, 6e nazývá t.zv. manuální ovládání bufferu. Paměti se mohou zkombinovat do jednoho
128k x 8 bitového bufferu, což odpovídá automatickému přepínání
mezi pamětí, do které se data plní a druhou pamětí, ze které se
data v tom samém čase čtou. Podle výběru může být volena velikost každého parnětového bufferu. Rozsah pamětového bufferu může být od 256 do 64Kbyte, Buffery jsou kruhové a pointrem, který
se postupně zvyšuje při čtení do zadané paměti nebo při ukládání
do neaktivní paměti. Navzorkovaná data se automaticky převedou
z bufferu A/D převodníku na pevně danou adresu DOOOh uo operační paměti počítače, odkud jsou přístupna pro další zpracování.
4.1. Inicializace mčřicího systému s A/D převodníkem
Měřicí systém, který sestává z karty s multiplexorem a A/D
převodníkem a ze skříňového adaptéru, tvoří stykové rozhraní
mezi osobním počítačem a vnějším prostředím. Vnějším prostředím se rozumí sledovaný objekt, čidla a kabelové trasy pripojené ke sKříňovému adapteru. Přenos mezi skříňovým adapterem
a vlastní kartou zajištuje plochý 40 žilový kabel, karta je
propojena uvnitř k počítači 40 pinovým konektorciu.
Komunikace počítače s kartou A/D převodníku zajišťuje softwarcový ovladač (driver) "lSClG.IiJC" napsaný poci Turbo Pascalem v.5.O. Driver testuje připravenost karty A/D převodníku
pro možné získání požadovaných vzorků a provádí inicializaci
A/D převodníku. Rozšíření "*.1NC" (include) znamená, že překladač bere modul jako vnitřní část hlavního programu, i když
byl soubor vytvořen samostatne. Struktura modulu je sestavena
ze tří procedur. Hlavni procedura lnítializeISC16 volá obslužnou přerušovací proceduru, zajištuje aktivování příslušných portů karty, nastavuje tři pracovní módy obvoču programovatelného časovače 3253 a volí režim práce zápis/čtení
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do/2 pamětových bufferů. Přerušovací procedura Service nastavuje číslo přerušovacího vektoru na určenou adresu. Procedura
IntHandler patří k vlastním knihovním rutinám Turbo Pascalu.
Obsahuje příkaz "INTERRUPT" pro překladač, tělo procedury
inicializující port obvodu řadiče přerušení 8259 a globální
proměnnou ZnakGlb.
Modul "1SC16.INC" pracuje v následujícím režimu :
- procedura InitializeISC16 vyvolá proceduru Service
- procedura Service nastaví vektor přerušeni rutinou SetlntVec(#0b,©IntHandler)
- procedura IntHandler aktivuje PORT|32| obvodu 8259 a ukládá
globální proměnnou ZnakGlb = 1
- podle rozhodovací podmínky lnitlali2elSC16 povolí přerušení
IRV 3, znemožní získávání dat během inicializace karty
- v dalším kroku nastavuje počet kanálů, spouštěcí úroveň,
vybírá vzorkovací hodiny (vnější/vnitřní), zapisuje řídící
slova pro spuštění, inicializuje obvod 8253, vybírá buffer
(A nebo B)
- nuluje globální proměnnou ZnakGlb využitou pro detekci IRQ 3,
povolí logické spuštění a start získávaných dat
- v následujícím se hlavní program dostane do nekonečné stoyčky
- v té setrvá až do doby, kdy přijde odezva od karty A/U převodníku, ZnakGlb se nastaví na 1 a provede se měření a uložení vzorků do operační paměti.

i>. Popis hlavního programu
5.1. Struktura programu
Turbo Pascal ver. 5.0 patří k programovacímu jazyku umožňujícímu strukturované programování. Podstatnou vlastností
je možnost vytvářet programové moduly tzv. "U.'ilT", které lze
ladit a překládat samostatně. Pror.ran.ová struktura modulu má
své specifické vlastnosti. Pojmenování souboru nusí být shodné s vlastním názvem "UNIT". Příkaz "IXTLKFACE" psaný pod Jméno "UU1T" tvoří rozhraní mezi nlavnír:. pro£n>ner: a niotiulen.
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Dále se specifikují proměnné a procedury, které budou volané
z hlavního programu. Následuje příkaz "IMPLEMENTATION", pod
který se napíše tělo "UNIT". Přeložený modul se automaticky
ukládá s rozšířením "K.TPU" (Turbo Pascal Unit). Příkazem
"USES" jsou moduly "UNIT" zařazené do hlavního programu.
Hlavní program uložený do souboru TRANSFORM.PAS se skládá
z několika programových modulů. Jedním z uživatelských modulů
je "UNIT" nazvaná FOURIER.PAS počítající Fourierovu transformaci. Základní stavební kámen transformace byl přejat z firemní podpůrné numerické knihovny NUMERICAL METHOD TOOLBOX
(Podpůrná knihovna numerických metod).
Činnost hlavního programu zajištují následující procedury,
nastavené globální proměnné a výpisy hlášení :
- procedura Head

= informace o názvu programu a firmě

- procedura ChangeCurson
- procedura WaitGo

= řídí práci kursoru

= spustí nebo ukončí program

- naplnění globálních proměnných :
RateSawple = zadaná vzorkovací rychlost
BufSize = zadaná velikost bufferu A/D převodníku
IlumPoints = velikost reálných vzorku po transformaci
BufPoints = počet prvků pole nasnímaných vzorků
Kanál s inicializace kanálů
- procedura GetSeconds
- procedura líeport

= ukládá počáteční čas řešení
úlohy pro jeden kanál

= podává zprávu O" probíhající opersci

- procedura lnitializelĽClG
- procedura Jnitialis-.e
- procedura GetVector
- procedura FindFFT
- procedura GetSecond
-

= inicializuje h/h převodník

= plní pole RawData velikosti
2046 nulami
= provádí průměrování zadaného počtu
měření na vektor velikosti 204tí

= počítá Fourierovu transformaci a
spektrální momenty
= ukládá konečný čas úlohy pro
jeden kanál

d&le se vypíše hlaSení o počítaných mor.ientech cuslouženého

29

kanálu a výsledném čase celého výpočtu
Program postupně obslouží až 16 kanálů.
5.2. Funkce programu
Program "TRANSFORM.PAS" numericky stanoví spektrální momenty - 4 , - 2 , 0, 2, 4 řádu. Po spuštění programu se objeví název
a firma. Následuje možnost volby ukončení programu stlačením
klávesy "ESC" nebo start automatické činnosti pro sekvenční
obsluhu zadaného počtu kanálů stlačením klávesy "RETURN".
Pro každý kanál se řeší postupně jednotlivé metodicky stanovené úlohy.
Po navzorkování dat rychlostí 24 microsekund/kanál se ukládají vzorky do pole velikosti 32 Kb. Měřením je tedy zabezpečeno 16 spojitě naměřených datových segmentů. Každý segment má
velikost 2048 vzorků. Zprůměrováním dostaneme požadovanou délku dat pro výpočet Fourierovy transformace. Dále se stanoví
spektrální momenty a vypíše se protokol na obrazovku. Následuje obsloužení dalšího kanálu. Ukončení automatického režimu
programu se provede pomocí opětného stlačení klávesy "RETUHN".
t>. Závěr
Program "THAHSFOHH" pro stanovení primárních diagnostických
ukazatelů pro automatický monitorovací systém je vyvíjen v k.p.
ŠKODA, závod Energetické strojírenství VVZR/DF s cílem jeho aplikace v rámci systému provozní diagnostiky pro jadernou elektrárnu Mochovce. V současno dobé je vyvinut experimentální vzorek na
laboratorním zařízeni v konficuraci s počítačem IBM PC, který
bude odzkoušen v ranci ověřování automatického monitorovacího
systému na jaderné elektrárně.
Literatura
[l]

J.Liška, F.Dalík

: Automatický monitorovací systém pro
účely technické diagnostiky (Automatizace 29, 1986, č.5, str. 134 - 138)

Inp. Dalibor Dolejší, s.p. ŠKODA Plzeň, ZES Bolevec.
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D.T.

: 330.405.32

PROGRAMOVÍ
VXBAVINÍ
PRO
A U T OM A T I ZOVAHÍ
S U T Í M
D I A G N O S T I K !
SIKOUD í R Hí H0
OKRUHU
J i S U H Í
X L X K T R X R M Y
T 1 I I L Í K
J i ř í Srab, Milan P l i l
V příspěvku je uvedena koncepce programového vybavení pro aute•ališovaný syste» diagnostiky sekundárního okruhu (ASD SO) JX Ta»
•all», j e h e l f i n á l n í » dodavatele» ja VX SKODA. Pragra»«T< туЬатеп!
sajlituď* VX ŠKOBA та spalupráei a t^rebci taehnaloxieUha s a * í s a n í ( t i . ŠKODA ZCS, ŠKODA TO), Slput Lutln, Sig»« lUdřuny, UCD
Dukla.
а1ата : JADXRNÍ XLXKTRÍRMA, SXKUMDÍRKÍ OKRUH, HÍRSKÍ,

VYHODMOCOVÍMÍ, DIAGNOSTIKA, POČITACOVÍ síf,
DIAGNOSTIČTÍ TXST

Jadami alaktrána Ta»alln ta atana první alaktrármau т
kda bude ргетавотав ASD 80. Vlastní autasatlsaTaná diagnostika sa
proYadí posaeí diasnostiek^eh testů, jajiekS sesna» je uveden
na ebr. f. Výsledky diacaaatlck^eh testů budeu sloulit přederil»
proTesoTateli JX, kteréau dají infarmael a ataru teehnolefiekébe
safísaní a doporučení» pro proves bloku a dále budou výsledky
testů důležitou informací i pro výrobce sařísení.
Struktura ASD SO 1. bloku JX Teaelín jo snásernena na ebr. 2.
Systé» tvoří 5 diagnostiakých aubsystáaů (DSS).
Kaidý subsysté» obsehuje aěříeí ústřednu říseaou poeitaCe» typu
PC/286. Počítače jsou propojeny de alti LAK a nadřasany» počítače»
typu PC/386. Rosdělení ayatáaů do aubayaté»ů bylo vyvolána růsny»i peKadavky jednotlivých diagnostických testů na rychlost a
přesnost alřeni.
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Zdrojem signálů vstupujících de Biřicích ústředen jsou buä
dlagaestická čidla (tlakové převodníky, termočlánky, Pt 100)
nebe oddilený signál 0-10 V • prevesmlhe aiřemí, tj. > AS&IP
bloku. Celkem ASD SO spracováva přibllini 1000 vstupních signálů.
Pro komunikaci • iafermačmi-vypečetním systémem bloku a s A3Ř VP
elektrárny eleuftí • ASD SO pe5íta8 ADT 4700.
2

*
Pregreaeytf vyberenl treři nedilaea eeuSást ASD SO a lse
r»«d»lit M tři hl.TBi Sieti t

•) PregraaeT< ry\>*vmí OESPK aleulí k řlseaí «iříci líatředny,
TyhedmeceváKl m ergaaiMel maBÍře&#ek dat v databási a pre
keauaikaci aesi peCítaCl T síti LAK. Vlasta! program je
aapsáa T jaigrce C a pracuje ped eperačsía eyetéaea Cencurre&t
PC-DOS. OHSPXC je urBea pre práci T realaéa iate a je vypraeerAa •eduláral, a přete je aeiaé T budeueaesti tente syetéa
resiirerat peaeeí daliích aedulů svyiujícl aetmesti systéau.
b) PrecraaoT< Tybevení vyrijeatf ieskeeleTeaskyal výrebcl techneloflckihe saříseaí, tj. 5tOM ZSS, SKOSÍ R D , Sigma Medřeay*
Sigaa Lutía a &•> Dukla. Jedaá se e pregraay aapsaai T jasyee
Pascal nebe Fertran a sleuil k rlastal dlafnestice sařlsení.
Pregraay jsou vytveřemy T O ferai aedulů, jejich! rstupalmi
daty je database OKSPSC. JedaetllTi meduly jseu resdileny
de piti subsystémů (PC 286) a celkevtf výsledky jsou shreaatSevány na nadřaseaéa počítači P C 386,
c) PregraaoTi vybaToal pre komunikaci mesi ASD SO a ASfi VP elektrárny a iafermaSníB systémem bloku. Toto spojení je důlelité
Tshledem k moinesti předávat výsledky diagnostických testů
de blokové dosermy a dále předávat údaje s přesaýei& Sídel
pro technicko-ekenemické výpočty • imrermačni-vypočetním
systému bloku.
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V současnosti probíhá u jednotlivých výrobců příprava a vývoj
jednotlivých diagnostických testů tak, aby bylo nosná celý
systáa předat provosovateli se spuitenía bloku*
Předpokládá se, ie konoSnou podobu siská prograaová vybavení
ASD SO ai sa provosu JI*
3- £*•*£
Cílen programového vybavení ASD SO je nepřetriitá obnova
neutřených dat v databási počítače a aoinost spouitfoí diagnostických testů. To uaoiaf operátorovi ASD SO dlouhodobá sledování důležitých veličin a stavu technologických koaponent sekundárního okruhu JI a tin aoinest upravit provos vleku popřípadě plán
oprav technologického safísení sekundárního okruhu* Rejdůleiltijií lidaje nohou být příne předávány operátorovi bloku popřípadi
dala spracovávaný v infemačnfr-výpočetníai systáau.
Je důleřité, še takte navršená programová vybavení ASD 80
je otevřenýa systéaea. S pootupoa prací na foioaí jednotlivých
diagnostických testů i na sákladi Bkuieností a nových posnatků
a prevosu JI je aoiaá prograaová vybavení ASD SO doplnit o dalii
diagnostická testy ev. rosiířit počet diagnostických subsystéau.

. Jiří Dráb, Ing. Milan Pill
Výstavba elektráren Skoda k.p. Praha
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STRUKTURA ASD SO 1. BLOKU JE TEMELÍN
0551
EKONOME PŘEMĚNY ENER6IE
SPOJOVACÍ POTRUBÍ SO
OOPLYNĚJÍ NN

GENERÁTOR S PŘÍSLUŠENSTVÍM
TEPLOTY IOŽBEK TG, TBN

TEST. VENTLO TG. TBN
ODVOONČNf PAROVODU
TLAKOVÉ PULZACE V SPP
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DSSi

VBMDA6N0STKA

OSSS
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OSS - DIAGNOSTICKÍ SUBSYSTÉM
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D.T. : 621.039.564

681.3.06

P R O G R A M O V É
P R O V O Z N Í
O K R U H U

V Y B A V E N Í
D I A G N O S T I K Y

P R O

M O C H O V C E

A

J A D E R N É

S Y S T É M U
P R I M Á R N Í C H
E L E K T R Á R N Y

T E M E L Í N

Vladimír Gróf
V príspevku se uvádí přehled programového vybavení, které
bylo instalováno na počítacích systémů provozní diagnostiky
(SPD) v jaderných elektrárnách v Bohunicích (2 bloky) a v
Dukovanech (4 bloky) a předkládají se informace o programovém vybavení, které se

vyvíjí pro mikropočítačové a PC-sub-

systémy automatizovaného systému prostředků provozní diagnostiky (ASPPU) jaderných elektráren Mochovce (4 bloky) a
Temelín (2 bloky).
Klíčová Slova : JADERNÁ ELEKTRÁRNA, PRIMÁRNÍ UKRUH, SYSTÉM
'PROVOZNÍ DIAGNOSTIKY, POČÍTAČE, PROGRAMOVÉ
VYBAVENÍ
1. Úvod
Vývoj software pro automatizované systémy provozní diagnostiky primárních okruhu jaderných elektráren (v Dukovanech,
Uohunicích, i-íochovcích a Temelíne) je dán dvěma základními
aspekty :
- použitými cingnos-.tickýnii metodami
- aplikovanou výpočetní technikou
Na čs. jíiJcrných elektrárnách jsou1 v projektech a realizacích systémů provozni diagnostiky (SPD) patrný

dvě etapy :

1.) SPD s centrálním vyhodnocovacím výpočetním prostředkem
(minipočítačem typu ADT) diagnostického systému
2.) ASPPD s decentralizovanou strukturou autonomních mikropočítačových diagnostických subsystémů. Mikropočítače
jsou aplikovány buď ve forme stavebnic nebo personálních
počítačů.
Dalším ryse:., software je jeho dodavatelská sféra. Tam,
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kde je diagnostický systém dodáván od zahraničního dodavatele
(tj. Siemens/KWU) - v. je kompletován i s výpočetním prostředkem - tam je zahraničním dodavatelem dodán i uživatelský
software, a to kompletní ("na klíč"), do kterého nemůže čs.
uživatel žádným způsobem zasahovat. U aplikovaných centrálních výpočetních prostředků typu ADT, jakož i u diagnostických subsystémů dodávaných čs. institucemi, je systémový
i uživatelský software vyvíjen i dodáván čs. organizacemi
(ŠKODA/ZES, VÚEZ Brno, VÚJE).

2. Programové vybavení pro SPD s centrálním počítačem
typu APT
SPD s centrálním počítačem AUT 4410 a ADT 4500 byly nasazeny na jaderné elektrárny Dukovany a Bohunice. TABULKA 1
uvádí podrobnější informace o typu počítače, operačním systému, systémových a uživatelských programech, prováděných
funkcích a době nasazení na jednotlivé bloky. Programové vybavení je blíže popsáno v [l] a [2] .

3. Programové vybavení pro decentralizované diagnostické
mikropočítačové subsystémy automatizovaného systému
prostředků provozní diagnostiky (ASPPD)
Toto programové vybaveneí bude nedílnou součástí technických a metodických diagnostických prostředků, které se projektují a budou instalovaný nu jaderných elektrárn/jch Mochovce (4 bloky) n Temelín (? bloi-ty). liližií informace uvádí
TABULKA 2.
3.1. Programové vybnvení diagnostických subsystému firmy
SIEMENS / KWU A

Pro elektrárnu Hochovce (4 bloky).
Jedná se o subsystémy pro měření vibrací sOs-06 (V),
sledování cizích těles a uvolněných částí K O S - 8 6 (C) a
zjištovúni úniků ALuS-tíO (U). U v";ech těchto subsystému
je vyhodnocovací prostretie* složen ze 3 částí (viz obr.

1). [3] :
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PŘEHLED PROGRAMOVÉHO UVBAUENl' POČÍTAČŮ SVSTE'MU PROVOZNl' DIASNOSTIKV ČS.
EL. EDU Д EBD CPRIMA'RMI'CH OMRUHŮJ - FIK. DODn'UEM 2 К. P ŠKODA - 2ES РЬЗЕЙ
elektrárna

Instalace

EDU i

duben 85

Hagnost. .

typ

subsystémy

pořitafe

SÚS. MÍS.
bez rtikrop.

Centra'lnf
ft» 4410

SIEHEHS/KHU

PROGRAMOVÉ'
systefrov»'

f doplifujici systebovc'-» u f i v a t e l s k /

dtto EDU 1

dtto EDU 1

Prograny

Ш2
NUV

rJm,lDÁw!,lÍ>I$K
Pr*fclada£e:
[ER
'MSm~

- hlídáni znín v diagnostikovaných procesech

2ИЕК

- rychle'néíenS dg signálu голос í DASIO/AN

ГАИТИ

Driveru: 2akladni

- ponaU nfňtti

SLOUH

S?JÍ№723

- něfeni Ля signálu analvzítогем HP 3582*
(pomoi IDS-2>

DENAH

- řízení celkové' řinnojti dg systeViu

DCHH

Diagnostika рос",
a periferii

březen 86

(funkce)j

- ovládaní nultiplexoru dg signálu (RS-232)

Op. system XIC-11

Test» periferii

EDU 2

VVBAVENÍ

dtto EDU 1

- infomace o diagnostickém systenu

I Poznanka

dtto EDU 1

985-17.
РАГ* 14Й?

1

zrn ,

ěn»n*0V4l

• ponoci DASIO / 2KEK

dg signálu ponoci DASIO/AH

sftware v
TOVOZU

d t t o EI>U 1

T

oftware
lenontaž po~
litace a
•končeni
provozu

EDU 3

prosinec 86

d t t o EDU i

Centrální
ADT 45Ю
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1.)

ze signálového procesoru, který provádí následující
funkce :
u systému SŮS-86 :
1. část modulárního signálového procesoru (MOSIP) provádí přepínáni 48 vstupních signálů rychlosotí 1 až 40 kHz
a digitalizaci A/D převodníkem (část označena SMX/ADC).
2. část MOSIPu zpracovává digitalizované signály FFT procesorem s pomocí specielního přepínatelného bufferu
(KOSWEX) a vydává spektra signálů.
u systému KflS-86 :
Signálový procesor provádí registraci, vizualizaci a
uchováváni událostí, které vznikají projevem (impact)
volné nebo uvolněné části. Událost je definována jako
překročení obsahu energie v přicházejícím signálu ze
snímače zrychlení nad předem danou m e z . Rozlišují se 2
meze, které vypočítává signálový procesor. První z nich,
zvaná absolutní práh, je odvozena od efektivní hodnoty
signálu vypočítané s krátkodobou časovou konstantou signálu; tato časová konstanta je pevná a dá se volit v
rozsahu 0,08 až 56 m s . Druhá m e z , zvaná relativní práh,
se stanovuje průběžně a proporcionálně ke kvadratické
střední hocinotě "krátkodobé" efektivní hodnoty signálu
v předem caném časovém okně. Překročením signálu nad absolutní práh je podán absolutní alarm, překročením signálu nač relativní práh je podán relativní alarm.
u systému ALŮS-86 ;
Signálový procesor tvoří výstupní interfejs pro hlavní
mikropočítač. Firmware tohoto procesoru vytváří v sekundovém taktu telegram měřené hodnoty (což je forma výstup u ) , telegram stavu (vyžaduje se v důležitých provozních
stavech) a alarm funkci (při překročení předem nastaveného p r a h u ) .
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2.)

z řídicího procesoru vykonávajícího funkce :
u systému sOs-86 ;
- dálkové řízení měřicích řetězců (vyrovnávání tras a
kalibrace měřicích řetězců absolutních i relativních
snímačů posuvu)
- nastavování reálného času (CMOS hodiny)
- nastavování zesílení měřicích řetězců
- zpracování t.zv. čekacích signálů, které vylučují měření, pokud jsou v pohybu řídicí mechanizmy SUZ
- korektury reálného času od "půlnočního synchronizačního kontaktu"
u systému KŮS-86 :
- dálkové řízení kalibračního generátoru
- nastavování predzesilovace a filtrů
- řízení kalibračního kladívka
- blokování činnosti systému během pohybu řídicích mechanizmů SUZ
- korektury reálného Času od "půlnočního synchronizačního kontaktu"
u systému AL.Os-86 :
- vytváří vstupní interfejs pro příkazy z hlavního mikropočítače
- přestavování telegramu příkazů pro funkce dálkového
řízení jednotlivých částí signálové stanice

3.)

-

-

z hlavního mikropočítače, který je určen k těmto
funkc í m :
u systému SŮS-B6 ;
inicializace a řízení činnosti celého systému
přejímka signálů ze signálového procesoru MOSIP
zpracování a výstup výsledků přes grafický procesor na
grafickou tiskárnu
krátkodobé i dlouhodobé záznamy signálů a výsledků na
pevný disk a na magnetickou pásku strearceru
obsluha systému přes alfanumerický displej + klávesnici (prostřednictvím MENU)
u systému Kl3s-8G :
inicializace systému
ovládání periferních zařízení
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- obsluha paměti pro zápis rychlých přechodových proce-

sorů (transientrecorder)
pokyny řídicímu procesoru
u systému ALÚS-86 :
obsluha signálových stanic pres modem
obsluha periferních zařízení
řízení jednotky výstražné signalizace

- inicializace systému + řízení činnosti systému (přes
MENU)
- sledování úniků
- zpracování výsledků
- zvláštní funkce
B

Pro elektrárnu Temelín jsou pro její 2 bloky projektovány z dovozu od firmy Siemens/KWU pouze subsystémy V a C,
které budou vykonávat stejné funkce jako subsystémy JEMO.
avšak předpokládá se osazení vyhodnocovacích prostředků
na bázi personálních počítaču IBM PC/AT s operačním systémem MS-DOS nebo OS-II a s uživatelským software dodaným "na klíč", (viz TABULKA 2 ) , [4] .

3.2. Programové vybavení diagnostických subsystémů čs. dodavatelů
Jedná se o subsystémy monitorování akustického pole (A),
sledování životnosti komponentů (parogenerátor a kompenzátor objemu) (Z), komplexní diagnostiky hlavních cirkulačních čerpadel (H) a zjištování celistvosti materiálu, resp.
úniků chladivá metodou akustických emitovaných napětových
vln - SAENV (E). V elektrárně Mochovce budou instalovány
subsystémy Z a A a na elektrárně v Temelínu subsystémy Z, A,
E, H. Z TABULKY 2 je zřejmé, že snahou dodavatelů těchto
systémů je osadit je personálními počítači, kromě subsystému A pro 2. blok £M0, v kterém se projektuje aplikace osmibitové stavebnice Mikrovel a subsystémuE pro ETE, kde se
počítá z osmi-bitovým procesorem Z-80 a systémem VT 20/IV M.
Bližší popisy subsystémů a jejich funkcí lze nalézt v projektových materiálech Í3l a [4] . Subsystém H je popsán

v [5] .
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4. Závěr
Tvorba uživatelského programového vybavení diagnostických
systémů jaderných elektráren se ukazujae být důležitou, avšak
velice složitou částí při tvorbě projektu, realizaci a provozování těchto systémů. Při současném trendu decentralizace
problémů je nezbytné každý uživatelský diagnostický program
vytvářet spolu s vývojem diagnostického testu, a to jak v
jeho teoreticko-výpočtové, tak i experimentální ověřovací
fázi.
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Ladislav Haniger
Referát popisuje systémy provozní diagnostiky Instalované na
jaderných blocích s reaktory W E R - 440 a systémy, které se
předpokládají instalovat na elektrárny s reaktory VVER-1000.
Klíčová slova : PROVOZNÍ DIAGNOSTIKA, VIBRACE, VOLNÉ ČÁSTI,
ÚNIKY CHLADIVÁ, DIAGNOSTIKA HCČ.
1. Úvod
Diagnostické systémy, dodávané na čs. jaderné bloky lze
rozdělit na 2 části :
- diagnostické prostředky, umožňující zjištovat technický
stav provozního zařízení při plánovaných odstávkách bloku (periodické prohlídky)
- diagnostické prostředky, umožňující zjištovat technický
stav zařízení při provozu.
Při plánovaných odstávkách se provádí kontroly materiálu
pomocí různých manipulátorů a metod (ultrazvuková kontrola,
kontrola vířivými proudy, povrchové metody detekce trhlin
a pod.).
Při provozu se provádí diagnostika sledováni různých jevů
(vibrací, úniků chladivá, sledování akust. pole a pod.) pomocí systémů, které budou dále popsány.
2 . Systémy provozní diagnostiky na jader, blocích s reaktory
VVER - 440
První instalované systémy byly tvořeny dvěma subsystémy :
a) subsystém pro sledování vibrací (SV)
b) subsystém pro sledováni volných částí v chladivú (ST).
Subsystém SV byl založen na signálech indukčních snímačů
posuvů a subsystém ST byl založen na akcelerometrech, pracujících ve frekvenčním pásmu 1 - 1 0

kHz. Snímače posuvů byly
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-2instalovány na reaktoru a na parogenerátorech dvou smyček.
Akcelerometry byly instalovány na reaktoru, cirkulačních čerpadlech, parogenerátorech a na 2 pohonech regulačních orgánů.
Vlastni měřicí kanály, sestávající z čidel a kabelů, odolných
vysoké teplotě a radiaci, dále z předzesilovačů a základní
elektroniky byl nakoupen od fy KWU. Zařízení bylo dokompletováno počítačem čs. výroby typu ADT 4400 vč. disků a základních periferii a subsystémem pro specielní analýzu, skládajícím se z frekvenčního analyzátoru, měřícího magnetofonu a zapisovače, pořízeného rovněž z dovozu.
Současně se zajištěním základních technických prostředků
byly zahájeny práce na vypracování základních metodik, na algoritmizaci sledovaných jevů a na vypracování potřebného programového vybavení.
Programové vybavení systému provozní diagnostiky se skládá
ze 2 částí :
- ze systémového programového vybavení
- z uživatelského programového vybavení.
Systémové programové vybavení zabezpečuje základní funkce
zařízení jako systému, tj. řízení periferií, multiplexerů,
přenosy dat mezi analyzátorem a počítačem a pod.
Uživatelské programové vybavení je vypracováváno na základě vyvíjených metodik a předpokládá se, že bude neustále doplňováno tak, jak budou narůstat znalosti o sledovaném objektu.
Zvolená koncepce respektuje třídy bezpečnosti jednotlivých
vybraných zařízení a stavebních konstrukcí tak, jak je specifikoval ĽGP a umožňuje i zpětně v budoucnu celý systém rozšiřovat podle stupně rozpracovaných metodik.
Tak pro 2. a 3. blok JEDU byl rozšířen počet čidel o čidla
posuvů na všech parogenerátorech a počet akcelerometrů na regulačních orgánech byl rozšířen na 7 kusů k pokrytí všech pohonů pracující skupiny. Na 4. bloku JEDU se předpokládá další
rozšíření počtu čidel o 3 kanály měření tlakových pulsací k
získání informace o vnějších budících silách přídavných zařízení a o akcelerometry pro sledování kmitání teplosměnných
trubek parogenerútorů.
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-33. System provozní diagnostiky pro JEMO
Ma základě zkušeností, získaných z instalací systému provozní diagnostiky na prvních blocích a na základě výsledků
vlastních prací se pro JEMO přistoupilo ke změněné skladbě
technických prostředků při zachování zásad původní koncepce.
Jednotlivé subsystémy jsou řešeny pomocí mikropočítačů a
jsou vybaveny základními periferiemi. Úvodní projekt předpokládá instalaci následujících subsystémů :
- subsystém sledování vibrací - SV
- subsystém sledování volných částic - ST
- subsystém sledování úniků chladivá - SU
- subsystém sledování akustického pole - SA
- subsystém poskytující informace pro sledování zbytkové životnosti - SZ
Jednotlivé subsystémy jsou navzájem vázány soustavou 3 sběrnic :
sběrnice 1) - spojující subsystémy s čidly. Tok informace se
předpokládá v analogové formě
sběrnice 1 - umožňující komunikaci subsystémů s informačním
systémem elektrárny
sběrnice A - zprostředkující komunikaci subsystémů s varovnou
signalizací elektrárny
Tok informací po sběrnici I a A je v číslicovém tvaru.
4. Systém provozní diagnostiky na JE Temelín
Systém provozní diagnostiky je tvořen 7 základními subsystémy.
4.1. Subsystém sledování vibrací - je určen k sledování vibrací a z nich vznikajících nedovolených namáhání při
provozu. Diagnostickými signály jsou sicnály z absolutních i relativních čidel posuvů, z čidel tlakových pulsací media primárního okruhu a z vnějších ionizačních
komor. Diagnostická informace se sleduje ve frekvenční
oblasti.
4.2. Subsystém sledování volných části - je určen k sledování
volných a uvolněných částí v primárním okruhu při provo-
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zu. Diagnostickými signály jsou signály z nízkofrekvenčních akcelerometrů (v pásmu 1- 10 kHz) instalovaných
přímo na komponentách a dlouhodobě odolných jak vysokým
teplotám, tak i radiaci. Diagnostická informace se sleduje v časové rovině.
4.3. Subsystém sledování úniků chladivá. Je založen na analýze akustického pole v pevných tělesech, vybuzeného unikajícím chladivém a diagnostickými signály jsou signály
z vysokofrekvenčních akustických snímačů (v pásmu nad
100 kHz).
4.4. Subsystém sledování akustického pole. Je založen na analýze akustického pole ve volném prostoru a diagnostickými signály jsou signály z měřících mikrofonů ve frekvenčním pásmu 20 Hz - 20 kHz. Systém poskytuje globální informaci o nastalé změně a upozorňuje včas na nutnost zahájení specielních analýz k vyjasnění vznikajících událostí. Je výsledkem vývojových prací prováděných v Škoda
ZES Plzeň a poprvé byl instalován na 1. bloku JE Mochovce.
4.5. Subsystém zbytkové životnosti. Je určen pro sběr a analýzu tlakových a teplotních rázů v materiálu komponent a
ve spolupráci se signály vibrací pro sledování čerpáni
zbytkové životnosti. Diagnostickými signály jsou signály
ze specielně instalovaných termočlánků, akcelerometrů a
z čidel provozních parametrů bloku. Subsystém je československé provenience a využívá zkušeností z provozu na
és. blocích VVEK 440. V různých obměnách je instalován
na všech blocích JE Dukovany.
4.6. Subsystém analýzy elastických vln. Je určen pro«sledování rozvíjejících se vad v materiálu komponent primárního
okruhu pod tlakem. Zatím se používá při tlakových zkouškách a je dále vyvíjen pro použití i při provozu. Nelze
ani vyloučit jeho použitelnost pro sledování jiných jevů
(např. úniků chladivá) a tím možnost, 2e nahradí některé
z výše uvedených subsystémů. Diagnostickými signály jsou
signály z vysokofrekvenčních akustických snímačů ve
frekvenčním pásmu nad 100 kHz.
4.7. Komplexní diagnostika HCČ. Subsystém komplexní diagnostiky HCČ (subsystém H) byl rozpracován ve VÚJE Trnava
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-5v rámci HS mezi VÚJfc a ŠKODA. Subsystém je schopný plnit
následující diagnostické funkce :
a) sledování vibraci vnitřních částí mechanické struktury HCČ a HCČ jakc celku
b) poškozování funkčních ploch (ložisek a p.)
c) indikaci podezření na přítomnost volné části
d) indikaci podezření existence úniků chladivá '
Pro jeden blok W E R 1000 se uvažuje o instalaci resp.
použití: - 20 ks vibroakustickych snímačů (a 4 ks na
každém HCČ + 1 x 4 ks na přenos, sestavě)
- 2 x 4 ks měř. kanálů pro snímání ultrazvuk.
pole na každém HCČ + 2 ks v přenosné sestavě
Vibroakustické snímače (akcelerometry) se používají pro
sledování vibrací ve frekv. pásmu 10 Hz - 1 kHz a pro
sledování stavu ložisek ve frekv. pásmu 1 Hz - 10 kHz.
Snímače ultrazvuk, pole se předpokládá umístit na 3.
HCČ v oblasti ucpávkového systému čerpadla ^ nosného ložiska.
Soubor signálů doplňují vybrané provozní parametry
z informačního systému elektrárny.
Celý subsystém je vybaven mikropočítačem řady PC-AT a
je orientován na maximální použití čs., resp. RVHP dílů.
5. Metodické postupy
Pro určeni diagnózy se zpracovávají diagnostické testy.
Základní práce se provádí v k.p. Škoda ZES Plzeň ve spolupráci s ČSAV, VÔEZ Brno, VÚJĽ Trnava a dalšími organizacemi v
ČSSR. Předmětem každého testu je detekce daného jevu, lokace
a klasifikace. Při detekci se určuje, že daný jev nastal. Při
lokaci se určuje kde jev nastal a při klasifikaci se určují
bližší charakteristiky nastalé události.
6. Závěr
Subsystémy provozní diagnostiky se staly nedílnou součástí
přístrojového vybavení jaderných elektráren a tak jako ve
světě i v ČSSK jsou již legislativně vyžadovány příslušnými
orgány pro udělení povolení k provozu jaderného energetického
bloku.

Úkolem systému provozní diagnostiky na

... jaderných blo-

cích v souhlase s čs. statni normou je zjišťování technického stavu provozovaného bloku a zajištování rozhodovacích
výstupů pro opravárenství.
Splněním dodavatelských povinností systému provozní diagnostiky je řešena : ouze první část sledovaného cíle. Druhou část představuje spolupráce mezi dodavateli a provozovateli jaderných elektráren na zvýšení využitelnosti instalovaných systémů.
Při inovaci techn. prostředků musí být snaha jít cestou
sloučením funkcí elektronických bloků pro ASHTP a provozní
diagnostiku s ohledem na další rozvoj elektrárny a výpočetní techniky. V současné době v ČSSR výroba elektroniky
pro SPD není zajištěna, což nutí dodavatele k jejímu zajištování formou dovozu ze zahraničí.

-1 DT 681.3.06. 621.391-501.2
TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ PROSTŘEDKY
ZPRACOVANÍ
EXPERIMENTÁLNÍCH
DAT
Jan Havel, Miloslav Vošvrda
Přehledový referát o současných prostředcich automatizovaného
zpracováni reálných dat získaných měřením na objektu s uvedením možnosti aplikace soudobých technických programových
prostředků. Příspěvek je zaměřen na dalái rozvoj této problematiky v příští pětiletce, zejména s ohledem na pracoviště
autorů a SPZV.
Klíčová slova: MĚŘENÍ, ZPRACOVATELSKÝ SYSTÉM, OSOBNI POČÍTAČ,
SBĚRNICOVÉ SYSTÉMY. MULTIBUS II, INTERAKTIVNÍ
STATISTICKÉ ZPRACOVANÍ, EXPERTNÍ ZPŮSOB VYHODNOCOVANÍ, MODELOVANÍ REALIZACÍ

Měřeni a získávání potřebné informace o reálném objektu se
zásluhou rychlého rozvoje vhodné součástkové základny a výpočetních prostředků dostává na kvalitativně novou úroveň. Jednou současně nejnáročnější úlohou je diagnostika konkrétního složitého
reálného objektu. Předpokládá realizaci automatizovaného sběru
údajů. Jejich rutinní předzpracováni a rozpoznáváni lklaslflkaci, identifikaci) naměřeného signálu, nebo jinými slovy detekci žádané informace obsažené v signálu, která s co největší
určitosti vypovídá o stavu objektu. Problematika není jednoduchá, vyžaduje řešeni rady dílčích úloh jak v teoretické a metodické oblasti, tak vtechnicko-realizační. Je zrejmé, že poslední etapu , tj. vlastni rozpoznáváni, u složitých případů převést
na rutinní, plně automatizovanou úroveň, není a zřejmě nebude
vždy možné, východiskem Je interakce systému s člověkem.
V této fázi řešení napomáhají tzv. expertní systémy. Jejichž
problematika není obsahem příspěvku. Je třeba si však uvědomit, že základem expertního systému je báze znalosti. Otázka
jejího naplnění, alespoň v urči té části, spadá do naši problematiky.
Sběr a zpracováni údajů Jsou potřebné nejen pro provozní rutinní diagnostiku a v tomto režimu je účelné minimalizovat
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objemy dat, ale i pro výzkumnou počáteční táži, jejímž řešením
Je pak vlastni diagnostická metoda. Tato etapa se požadavky na
objemy potřebných dat výrazné lisí.
Válmněme si tedy, co k teSení uvedeného úkolu Je zapotřebí. Této problematice byly již věnovány na předchozí konferenci v r.1967 naše příspěvky 113, C23, C33. V návaznosti na tyto
práce se zaměříme především na úkoly, které předpokládáme řešit v příštím období.
2. Technické progtfedky
'
Nejrozšířenějším výpočetním prostředkem "malé automatizace" Je osobní počítač. Svým výkonem, programovým vybavením a
doplňky v podobě specializovaných zásuvných kazet nebo při
dávných jednotek vysoko předstihl všechny možnosti dřívější
mini nebo mikropočítačové techniky. Programovací koníort umožnil 1 nový způsob práce a přímý kontakt řešitele s počítačem.
Je ovšem třeba si uvědomit, že obdobně se vyvíjely 1 další
výpočetí prostředky, a tak může vyvstat otázka, kde je optimální oblast využiti osobních počítačů. Zřejmé tam, kde bude
človek bezprostredné přicházet do styku s výpočetním systémem,
tedy lze očekávat jejich nasazeni jako inteligentní koncový
terminal, v laboratorních aplikacích atp. V profesionální
sféře v oblasti ASRTP složitých systémů, tj. pro měřeni, zpracovaní velkého objemu údajů a následne řízeni v reálném čase,.
se vyvíjejí nové typy sběrnlcových systémů I za Jejichž předchůdce mohou být považovány např. systémy CAMAC, IMS). Svoji
unifikaci, konstrukční, programovou a komunikační modularitou
a stavebnicovým charakterem jsou předurčeny pro automatizaci
složitých experimentálních prací. Využití téchto stavebnic
podstatně zvyšuje efektivnost návrhu a zkracuje dobu realizace. Ve spojeni se soudobou mikroprocesorovou technikou se
zvysil výkon těchto systémů tak, že se přesunul do oblasti
dřívějších supermini a střediskových počitačů [43. Podle citované práce dosahuji tyto systémy běžné výkonu kolem 1 milionu
operaci za sekundu, mohou vsak pracovat v režimu plovoucí čárky
až s rychlosti 20 milionů operaci za sekundu.
Přednosti těchto systémů je vedle vysoké operační rychlosti i vysoká dlouhodobá pracovní spolehlivost, možnost konfigurace do hierarchických systémů. Umožňuje paralelní zpracováni velkého množství signálů z nejrůznějších typů snímačů. Jejich vyhodnoceni a zpětné řízeni v reálném čase. Zmíněna prace
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- 3[4] přináší podrobný popis a srovnaní všech soudobých systémů.
Pro PVHP byl j;iko standard zvolen systém Multibus II (1-42)
vyvinutý na bézo. firmy INTEL. Je to 32-bitový systém s maximálni přenosovou rychlosti 40 MB/s. Některá pracovišté v SSSR a
BLR zahájila již v předstihu před stanovením standardu práce se
systémem VME, který vznikl ve spolupráci firmy Motorola s
dalšími dvěma partnery. Rychlost přenosu závisí na hodinové
frekvenci procesoru, výrobce udává maximální přenos 57 MB/s. I
sběrnice VME je uzpůsobena pro 32-bitový datový přenos.
Je samozrejmé, že nové sběrnicové systémy jsou nejen dokonalejší, rychlejší, ale i technicky náročnější. Existuje Již
řada výrobců jednotlivých modulů. Jejich sortiment se stále
rozšiřuje. To umožňuje rychlou realizaci i složitého systému
s maximálním přizpůsobením pro určený objekt. V hierarchickém
uspořádaní se pak v konkrétní realizaci můžeme setkat s 8-bitovými procesory, formujícími a předzpracovávajícími data na
úrovni čidel, s 16-bitovými na nižší nebo střední úrovni a s
32-bitovými u centrálních bloků řízeni nebo vyhodnocení.
Je třeba připomenout i další požadavek na zpracování dat a
tím je jejich vícerozměrnost, tzn. 1 nutnost zpracovávat současně signál vektorového (mnohorozměrového) typu. Je tedy naše
pozornost zaměřena nejen na vývoj potřebného matematického a
programového zabezpečení, ale i na otázku technické realizace.
Proto jsou zahajovány práce na využití paralelního asociativního systému PPS-SIMD, který byl vyvinut v ÚTK SAV.
3. ProgrmpVBCl prost ředky
Do zpracování experimentálních dat jsou zahrnovány následující činnosti:
A) Plánováni experimentu
B) Sběr a prvotní zpracování realizaci
C) Analýza realizaci
D) Vyhodnocení odhadnutých parametrů
E) Modelování navržených parametrů (systémů).
Systémy pro zpracování experimentálních dat můieme rozlisovat
podle toho, kterou z činností pro zpracováni dat zabezpečuji.
Každá z výše uvedených činností má své specifika a z toho plynou i požadavky jak na technické zabezpečeni, tak i na teoretickou a programovací podporu. V tab.l jsou uvedeny jednotlivé
činnosti a jim odpovídající příklady technického zabezpečeni a
programovací systémy, které příslušnou činnost řeší.
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Každý systém by mél vlastnit následující tři atributy:
1) Komunikace s uživatelem na přátelské úrovni
2) Rychlé odezvy systému
3) HARD- a SOFT-WARE Je otevřený systém
Současné prostředky výpočetního prostředí Jsou vybaveny Interaktivním přístupem v kombinaci přikaz-meny. Prostředky výpočetního prostředí obsahují:
- technické prostředky
1. jednotky sběru dat
2. komunikační protokol
3. barevný display s 'Vindowscreen modem"
4. operační parnéť 2 MB (alespoň)
5. pevný disk v rozsahu 40-80 MB
6. grafická tiskárna
7. tiskárna
- programové prostředky
1. přátelský editor
2. komunikační protokol
3. pružný systém statistických metod
4. expertné orientovaný systém zpracováni dat
5.. HELP systém
6. system pro graficky výstup
7. systém pro styk s okolím
Programovací prostředky současného výpočetního prostředí jsou
většinou zabezpečovány operačním systémem typu UNIX v programovacích jazycích C, O * , SMALLTALK.
Systémy pro analýzu, vyhodnocovaní a modelováni realizací,
a to jak v interaktivním, tak v expertné orientoval, m modu,
které byly vypracovénv v OTIA ČSAV Ó louzily by jako příklad
konr • -ca v této oblasti. Jsou předmětem práce, která bude přednesena samostatné.

113 Havel J. : Automatizace vědeckého experimentu v měřeni na
reálných objektech
Sborník "Metody diagnostiky jader, elektráren",
k. p. Škoda Plzeň 1988, str.280
C23 Havlova H., Špitálský J.. Vosvrda M., Zindulka J. :
Statistická analýza výsledků měřeni na jaderném
reaktoru
Sborník "Metody diagnostiky jader, elektráren",
k. p. Škoda Plzeň 1988. str.286
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-s C33 CulekA., Plachetka K. , PŕibáňM., Přibyl V., Rejda Z. :
Aparatura pro automatizovaný sběr dat při méŕeni
na jaderné elektrárně
Sborník "Metody diagnostiky jader, elektráren",
k. p. Škoda Plzeň 1988, str. 318
[4] Fojtík J. : Standardizované modulární sběrnicové systémy
- prostředek automatizace vědeckých experimentů
Zprávy ČSAV (7) '88, Academia, str.9
Tab.l
Technické a programové zabezpečeni
procesu zpracováni experimentálních dat
Orientace činnosti

Zabezpečovací

Technické prostředky

Systémy pro sběr dat
a pTvotní

A. B

CAMAC. HP-IB. Multibus.

APASU. MIDAS.

Elektronika, MS 2101.01(02) HP-iB System,"

zpracováni
Systémy pro analýzu
realizaci a jejich
vyhodnocováni

Programovací
systémy

oblast

NEFF System 480
C. D

HP 1000. DEC-10/VAX.

TSA, Supersiats.

DEC PDP-11. ADT, SM.

Stat-Systems.

1BM-PC/XT. Apple

HAL 3OO1. STADIA

ANDAT
Systémy pro analýzu
vyhodnocováni a
modelovaní realizaci

C. D. E

HP 3000-9000. DEC-VAX. STATGRAPH1CS.
Apple IN. IBM-PC/AT.
Interstat. Mathstat
ADT. SM
Modislat. GL1M-3.
PC-ISP/DGS.
STAD1A-PC
ANDAT-PC

Systémy pro sběr,
analýzu, vyhodnoceni
a modelovaní realizaci

(A). B
C. D. E

SUN. APOLLO. Macintosh.
HP 9000. VAX micros

Ing. Jan Havel, DrSc. , Ing. Miloslav Vošvrde, CSc.
Ustav teorie informace a automatizace ČSAV
Pod vodárenskou véži 4
182 08 Praha 8
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DT 681.3.06
STADIA
V

621.391 - 501.2
A

A N D A T

T E C H N I C K É

A

J E J I C H

A P L I K A C E

D I A G N O S T I C E

Havlová H., Matýska K., Špitálský J., Vošvrda M.
Semiexpertní

systém

ANDAT,

báze

znalosti

spektrální analýzy, flexibilní I/O operace.
systém

STADIA.

Možnosti

při

oboru

Dialogový

statistické

aplikované
statistický

analýze

komponent

diagnostických systémů.
Klíčová slova: DIALOGOVÉ STATISTICKÉ SYSTÉMY, EXPERTNÍ PŘÍSTUP,
BÁZE ZNALOSTÍ, STATISTICKÁ ANALÝZA, SPEKTRÁLNÍ
ANALÝZA, KONSTRUKCE STATISTICKÉHO MODEIA)
1. Úvod
Většina zkoumaných realizací (datových souborů) získaných z pozorováni na

hlavních agregátech

jaderné energetiky

patří do

třídy

procesů se smíšeným spektrem (4]. Procesy tohoto typu jsou obvykle
tvaru

m

vw
kde

Y

je proces harmonického typu a 7.

tívádené systémy
z prooosů

typu

jsou uiveny

(1), a to jak

k

je autoregresni proces.

štatistickú

dialogovým

analýze

způsobem

semiexpertnim (knowledge-based) způsobem (ANDAT).

realizaci

(STADIA), tuk

Mnohé

procedury

jsou vybaveny adapti\-né robustními metodami analýzy a tudíž schopně
zpracovávat realizace získané na objektech v technické praxi.
2. Konstrukce systému STADIA
Programový
systési STADIA
je
tvořen
řídicím
programem
koordinujicim
činnost
celého
systému
a
výkonnými programy
real ir.ujicimi vlastni metody spracovaní . Řidiči program zajištvije
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interaktívni komunikaci s uživatelem, vyvoláváni výkonných programů
obsahujících príslušné požadované

akce a dále

přenos požadovaných

zpracovávaných dat do této jednotky.
Uživatel aktivuje
sestavení

požadovaný matematický

příkazu

a

jeho

aparát prostrediiictvim

odeslání.

Příkazy

jsou tvořeny

hierarchicky strukturovanou větou , během jejíž konstrukce uživatel
zvoli požadovanou

metodu výpočtu

a zadá

parametry úlohy.

Přitom

různé alternativy výběru jsou postupné předkládány ve formě nabídky
na obrazovku terminálu.
makropříkazů,

tj.

Uživatel má také možnost tvorby

skládání

jednotlivých

příkazů

vlastních

do

řetězců.

Vytvořené makropříkazy mají strukturu i způsob vyvolání

analogické

s funkční mi příkazy.
Uvedená Konstrukce systému tuk umožňuje jeho poměrně
rozšířeni

a

začlenění

dalších

programů

jednoduché

vytvořením

komunikační

programové jednotky vyvolávající vlastni jednotku a jejím zařazením
do

standardní

příkazu

do

jednotky ve

struktury

existující

výkonného
příkazové

výkonném programu,

programu,
struktury f

začlenením
pořadí

jména výkonného

tvaru

programové

programu a

textu

)X)2adovanýeh sděleni.
Příkazy pro vstup datových souborů (klíčové slovo KEAI>
nabídky) umožňuji

vstup dat

z klávesnice

souboru, v němě

mohou být data

formátovém nebo

bozformátovém tvaru

prístupom, nebo

z

operátora, z

typu integer nebo

nejrůznějších

s přímým

základní
diskového

real uložena ve

nebo se

sekvenčním

transformaci realizaci získaných

z generátoru náhodných procesů.
Příkazy pro výstup dat (klíčové slovo WR1TĽ.) umožňují výstup
jednak v

číslicové

formě

na

display,

s volbou jeho typu, jednak v grafické
tiskárnu, u

počítačb typu

I'C na

tiskárnu, diskový

formě na

tiskárnu a

dot

soubor

display, monitor a

monitor (s

podporou

systému Hallo 8 8 ) .
Systém

STADIA

obhos;>odíiřuje

rozsáhlou

knihovnu

matematické statistiky a statistické analýzy časových

z

oblasti

řad. Příkazy

pro výpočet štatistických odhadů ( klíčové slovo COMPUTE základního
menu )

umožňuji

not od (jak

získat

většinou

klasických, tak

pomocí

několika alternativních

i robustních) odhad

parametru

měřítka, kovarianční resp. korelační struktury, hustoty
rrgresních koeficientů a kritických hodnot.
STADIA v tomto směru umožňuje:
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polohy,

rozděleni,

- odhad spektrálni hustoty

typu Blaekman-Tukey

trojúhelníkové, Hammingovo, Kaiserovo,
Parzenovo, Rieszovo

a Poissonovo),

autoregresní, periodogram a

(okno

Blackman-Harrisovo,

odhad maximálně entropický,

odhady metodami Hubera, Hampela

a Tukeyho
- filtraci šumu stochastického procesu a odhad parametru modelu
metodou skrytých periodicit (Fisherův test)
- odhad parametrů stochastických procesů metodami robustní regresní
analýzy (odhady Hubera, Hampela a Mallowse)
- robustní filtraci filtry konstruovanými na základě metod Hubera,
Hanij>ela a Kruskala
- odhad vzájemného vztahu náhodných procesů vypočteni jejich
koherencí, zesílení a fáze.
Příkazy pro testováni statistických hypotéz (klíčové slovo TEST)
umožňuji

provádět testováni

- shody

empirické

ch i-kvadrát,

následujících typů hypotéz:

distribuce

Studentovým

fc

rozdělením

nebo

normálním,

Fisherovým

pomoci

Kolmororov-Smirnovova testu
- existence řídkých jevů - outlier test
- významnosti rozdílu varianci - Bartlettův test.
- významnosti korelačního koeficientu - Spearmanův, Kendalův
trst

a

při

rtaJizaci z normálního rozdělení t-testu

- shodnosti rozdělení dvou realizací
- "nezávislosti" v kotiti ngeričn i tabulce - Stuartův, Mc- Nemarův
t<>st
- syiin;irie v kont inpeněii) tabulce
- dobré shody
- nezávislosti v kontingončni tabulce
- .shixiy střední hodnoty výběru z normálního rozdílení se zadanou
hodnot ou
- shody rozdílu si rodních

hodnot dvou

výběrů

z normálního

rozdŕlení s danou hodnotou
- annlýva rozptylu.
3. A\'1)AT - somi€;xtiertni systém pro statistickou analýzu

Somiexpertní
,~áM;i<i'iii-h

programový

moduJfch

jsme

systém

AKDAT,

referovali

v
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o
roce

jehož

koncepci

a

19fiC [1], b> 1 dáli-

rozvíjen a doplňován.

Rozšířilo se základní

menu, rozrostl se
Jeho

obsah jednotlivých tématicky orientovaných modulů.
schopnost, byla

prověřena a

zpětné ovlivněna

i

aplikační

využitím na několika

výzkumných a vývojových pracovištích k účelům diagnostiky a analýzy
datových souborů.
3.1 Nové možnosti systému ANDAT
Na základě praktických

zkušeností byly rozšířeny

služby systému

především v oblasti práce se soubory.
Modul liVJSÁ dovoluje vyhledat

v datovém souboru požadovaný

volitelné délky (s volitelnou počáteční pozici) a

zobrazit

úsek
či vy-

psat jej na displeji, příp. tiskárně. Přímý přistup k datovým

sou-

borům a jednotná délka zápisu (rekordu) minimalizuji časové ztráty.
Pro

čteni

nestandardních

lioVVE konvertujici

datových

data zpracovaná

souborů je připraven modul

jiným zařízením

na standardní

datové soubory zpracovávané systémem ANDAT.
Modul

WD]SK

výsledkem

několik části
nového

umožňuje

činnosti

téhož nebo

souboru

vytváření

jiných

je

datových

funkčních
i více

vytvářeno

souborů, k t P I V jsou

modulů, dovoluje i spojovat

různých souborů.

současně

jeho

Při otevíráni
záhlnvi

s

cha-

clmrakterist ikou dle přání uživatele.
Původní
vyvolala

orientace
rozpracováni

i'i] trnce

signálu

systému
modulu

včetně

na

aplikovanou

FILTR,

návrt) u

spektrální analýzu

který obsahuje různé metody

optimálních

číslicových

filtrů

s konečnou impulsní odezvou.
Konstrukci1 modelu at už na základě předchozí spektrální
signálu

nrlio

se

znalosti

typu

a

parametrů

pravděpodobnosti ,je prováděna modulrm MODEL.
(jrov.-idi

luzné

aritmetické

operace

nad

limitace (úrovňové omezeni) a integraci*.
syntézu

d\on

signálů,

čímž

se

rozděleni

analýzy
hustoty

Funkcii i nu jdu]

datovými

AK1TM

.soubory včetně

Modul SYNTH

znbezpcóujc

rozumí součet, rozdíl, součin či

pudil korespondujících pivku.
3 . 2 Fxm:rtni přistui> a využiti dial opu
MimoříídifÁ

j"07ornost

je

věnována

snaze

osvobodit řeíitole od

činnosti nt-Fouviscjicich přímo s řešenou tématikou.
Hyl

posílen

ONpcrt.ni

přistup

\- oblasti

58

statistiky tak, aby

postup řežení

úlohy i dosažené výsledky

byly vždy

korektní.

Ke

všem použitým metodám jsou proto začleněny i testy platnosti jejich
předpokladů a podmínek.
znalostí matematické

Struktura programu je volena tak, aby báze

statistiky vložená

do systému

byla průběžně

využívána a přitom zásahy řešitele byly omezeny na nezbytnou

míru.

Když už je odpověď řešitele vyžadována, systém mu poskytuje vhodnou
formou

informaci

usnadňuje mu tak

o

mezích,

ve

rozhodování.

kterých

má tato odpováá ležet a

Splněni předpokladů

je testováno automaticky, případně i metoda je

použité metody

volena

automaticky

v závislosti na výchozích podmínkách, a uživatel je pouze

informo-

ván o probíhající činnosti.
Výhodu možnosti dialogu člověk
tsystému
nutnosti
spojených

k

různým

typům

soustředěné
se

vstupem

liloh

- stroj pro zvýšeni
je

pozornosti
a

výstupem

totiž

vhodné

uživatele

a

na terminál.

flexibility

vážit nevýhodou
časových

ztrát

Proto je hledáno

účelné a praktické optimum.
Li teratura:
íl] Vošvrda M., Havlová H.: Dialogový systém ANDAT pro aplikace v
technické diagnostice jaderné elektrárny, Seminář "Programové
vybavení diagnostických systémů jadernaých elektráren", 1986,
ČSVTS Škoda Plzeň
12]

Havlová H., Špitálský J., Vošvrda M.: Dialogové statistické
systémy, Automatizace, 2, 1988, str. 29-32

(3)

Havlová H., Špitálský J., Vošvrda M.: User's manual STAĽ1A '88,
VTIA ČSAV, l>ruha 1988

Ml

Havlová H., Špitálský J., Vošvrda M., Zindulka J.:
Statistická analýza výsledků měřeni na jaderných reaktorech.
Seminář VTS Plzeň 1987

Ing. Hana Havlová, RNDr. Karel Matýska, C S c , RNDr. Jan Špitálský,
]ng. Miloslav Vošvrda, CSc.
Ústav teorie informace a automatizace ČSAV
Pod vodárenskou věži 4, 182 08

Praha 8
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M o Ž i o s T i
P B i n n c i
VIBBOOIAGHOSTICKfHO
POHOIIÍCH
J 1 D S C T H
S I S I Í M f

y f v o j i
S I GH i LU
S I I O J I Í C E

frentišek Belebrant, Oldřich Kutal, Jan Procházka
Příspěvek nastiňuje postup pri řeSení predikace vývoje
zbytkové životnosti rotačních strojních systéaů T aplikaci
na pohonné jednotky technologických celků pro povrchové* dobývání hnedého uhlí.
Klíčové slovat VIBRACB, ZBTTIOVl ŽIY09SOST, PROGRAMOVÉ
VTBAVWÍ
Ková generace těžebních technologických celků s i bezpod•ínecně vyžaduje novou generaci tldržby. Tento k v a l i t a t i v n í
posun s t r a t e g i e ťldržby koresponduje s k v a l i t a t i v n í a i taěnejsl
v drovni prostředků nasazovaných v posledních l e t e c h do systému ťldríby. Jedné se přederiía o prostředky technické diagnostiky a výpočetní techniky jako zdroje inforaaci a j e j i c h
spracovaní. Tyto prostředky uaoSnují vytvořit takový inforaacní aystéa, který odpovídá dynamickéau pojetí s t r a t e g i e
ťldržby podle objektivního technického stavu diagnostického
objektu.
t.

Poslednía stupněa k vytvoření t»v. diagnostické ildríby
vedy zůstává orCení prognózy zbytkové životnosti daného
diagnostického objektu. Tak jako zahraniční výrobci frekvenčních analyzátorů se neuspokojili pouze výrobou Biřicích
přístrojů, nýbrž se napojili na výpočetní techniku a za po-
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uřití programového vybavení vlastně vytvořili komplexní měřici a analytický systém ÍSchcnek, Beutlinger, Dunegan),
tak také i servis a inspekce dálkové pásové dopravy (DPD)
řešil daný problém zakoupením výpočetního systému W S (Agrokombinát Slušovice). Tlastní měření je prováděno pomocí analyzátoru CUL 210? anglické fy Condition monitoring Ltd. Ve
vlastnictví servisu je i I - meter téže firmy k měřeni valivých ložisek. Odpovídající softwarové vybavení bylo vytvářeno ve třech následujících etapách*
I. etapa řeiení:
Pro dialogovou formu ovládání počítače bylo zpracováno
následující programové vybavení, které obsahuje
- vysvícení a tisk základních parametrů pohonné jednotky,
- sakládání výsledků měření do databanky,
- výběr základních dat pohonné jednotky vřetně výsledků
měřeni a jejich sakreslení do grafu (Vanová křivka),
- vyhodnoceni stavu pohonné jednotky po jednom měření
včetně záznamu do shodnocovacího grafu (dobrý, uspokojivý,
neuspokojivý, Spatný),
- výpočet prognosy zbytkové životnosti pomocí trendové
analýzy včetně závěrečných doporučení.
Predikace vývoje trendu vibraci byla určena aplikací jednoduchého matematického aparátu na tsv. VÁHOVOU KŘIVKU,
v její doběhové fázi, tzn. stoupající části k nezní hodnotě.
Bylo pou2ito lineární extrapolace, parabolické extrapolace
(proložení paraboly y « a • bx + cx posledními třemi měřeními) a nelineární regrese (proložil regresní křivky
x
y • a • b viemi měřeními při použití metody nejmenších
čtverců).
Uvedené software [3"] je již přibližně po dobu dvou let
v rutinním provozu. Za uvedenou dobu bylo zjištěno, Se bodový odhad zbytkové iivotnosti diagnostického objektu není
plně dostačující, i když celá řada zahraničních výrobců jej
využívá.
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II. etapa řelení:
Vibrace T T časovém momentě x Je náhodnou veličinou
• dispersí 0^2 • f (x) a o její střední hodnot! předpokládáme, 2e je funkcí

E (I7x)
za předpokladu, Se T'« In T a konstantní disperzi

(D (T'/x))=(íx 'Z - £"2
Takže základem daliího pokračování metodiky prognózy
zbytkové životnosti z naměřených hodnot vibrací je použití
vztahů pro odhad matematicko-statistických charakteristik
náhodné Sašovi závislosti - rychlosti kaitání.
Výsledkem vypočtu je určení regresní funkce s určitým
pásem spolehlivosti. Kromě odhadů koeficientů regresní funkce, reziduálního rozptylu, jsou obsahem metodiky také vztahy
pro vypočet bodové (řešení rovnice A + B . Xjg • T^g, kde
In VJJ ) hodnoty Životnosti a dále řeší vypočet 90 *
intervalu spolehlivosti pro neznámou zbytkovou životnost. Součástí metodiky je také řeSení problému vylučování
odlehlých míření. Podrobné matematické řešení lse nalézt

• /v.
III. etapa řeSení
Tyká se zpracování programového vybavení ke zpracování
výsledků měření valivých loSisek pomocí tzv. K - metru od
již zmíněné firmy. Uvedené programové vybavení umožňuje
- výpis základních parametrů diagnostického objektu,
- ukládání neměřených dat do databanky,
- výpis naměřených hodnot včetně parametrů diagnostického
objektu,
- určení bodové a intervalové zbytkové Životnosti,
- vyloučení odlehlých hodnot měření.

62

2. ZAVÍE
Dosavadní výsledky provozních aěfení jednoznačně dokasují aplikovatelnost daného softwarového vybavení. Vlastní
aplikace byla provedena na další části technologického etiku pro povrchové dobývání unií (kolesová rýpadla a zakladaSe)
a pohony pojezdu a zdvihu regálových zakladaSů.
tiskou spoluprací obon praeorlif uTedan/eh autorů Jsou
postupně zpracovávány jadnotlivé typy technologických celků
T SEK a HDBS s tía, Za VSB V OstravB provádí spracovaní návrhu diagnostického systéau pro urSené diagnostické objekty
do podoby tsv. "Uživatelské příručky diagnostického systéau
technologického celku" a servis Transporty Chrudia vlastní
afifení in situ a spracovaní výsledků ••raní poaocí daného
software na vypo6etnía systéau V S .

[i J EILXBRAXT, 7* - KDTAL, 0.: Problematika projektirovanija diagnostiSeskieh sistea teehnologiCeskich koapleksoT dlja otkrytoJ rasrabotki uglja. In: V. konferencii
Probleay urabiania i prseróbki skal,
Kiele*, PLH, Institut górnictwa polskitá akadeaii nauk 1988, zessyt 2
s. 248 - 258 (rusky)
[2 J HELSBRJUIT, 7. - PROCHÁZKA, J. - U R A L , 0.: Metodika
prognosa ostatka dolgoveCnosti korobok
peredač prívodov technologiCeskleh
koaplexov dlja dobyči burogo uglja.
Int seainar naukowy System doskonalenia kadr dla potrseb eksplotacji podsta»o«yeh assyyn i urzadsaň stosowanych v gomictwe i energetice, Ustroň,
Politechnlfca Slaska « Sliwicaeh
1988 (rusky)
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[33 KD9A1, O. - LICS, J. - PROCHÁZKA, J.: Sledovaní prevodových skříní pohonů DPD vfietnS vytvoření databanky vyhodnocení stavu převodových
skříní po jednotlivých siření a výpočet
životnosti.
/Přihláška zlepšovacího návrhu/, Chrudia
Vítkovice - Transporta, k.p. 1967, 7 ••
[ 4 ] KUTAL, O. - LICEK, J. - FEOCHÄZKA, J. t Mateoatickostatistický výpoCet životnosti s experlaentálních hodnot vibrací. Technický spravodaj BITKA Chrudia, Vítkovice - Transporta,
k.p. (v tisku)
[5J HELEBEAHT.F. - KUTAL, 0. - PBOCHÍZKA, J.: The aeasureaent of vibrations and the prognose of
useful life of drive conversion of belt
transport
(Technical diagnostics 89, kongres IMEKO
TC 10), Dfta techniky ČSVTS praha 1989,
s. 156 - 162
Doe. Ing. PrantiSek Helebrant, CSe.
Vysoká Škola banská
tř. Vítězného února
708 33 Ostrava - Porubá
Oldřich Kutal
Ing. Jan Procházka, proa. aat.
Transporta s.p.
537 13 Chrudia
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MOŽNOSTI

681.3.01
V Y U Ž I T I

SYSTÉMU

NEX

V

E X P E R T N Í H O

JE

Pavel Chalupa
Referát

popisuje

produktem d í l č í
s

Jednoduchý

expertní

prvky

umelé

inteligence.

t o h o t o expertního systému j e
systému S. O. S.
měření,

po

pomoc

zejména

násilném

provozních

obsluze

realizované

je

e t a p y vývoje d i g i t á l n í h o ochranného systému

integrovanými

složitých

system NEX, který

při

skvalitnení

v oblasti
zotaveni

stavech.

funkce

Jeho č i n n o s t i
z

poruchy

J e rovněž

lokalizaci

verze

poruchy.

ES NEX a

Účelem

naznačuje

a

použiti

ochranného
pM

ztraté

pfi

schopen

dalSlch

poskytnout

Příspěvek

popisuje

smer

dalSIho

Jeho

vývoje.
Klíčová s l o v a :

UMĚLÁ INTELIGENCE, EXPERTNÍ SYSTEM CES5 NEX,
BAZE ZNALOSTÍ CBZ5. BAZE DAT CBD?. OCHRANNÍ
SYSTEM S.O. S. . VALIDITA DAT.

l.tfvod
Zajlsténl
dobé

v a l i d i t y dat předávaných z č i d e l

Jedním

z

klíčových

Okol ú

provozu Jaderných e l e k t r á r e n .
informační
pracuji

systémy

s

nejsou

pravdivými

pro

údaji.

čidla

proto

se

vyloučeni

čidla

na

poruchy

metody s e a p l i k u j i

v

dat předávaných z č i d e l
Spolehlivý
Výstavba
úkolů

ochranný

elektráren

využívá

ve

pouze
jsou

hledají

systémech,

technicky

zajišťuji.

systéa

svétovém

každou ošetřovanou v e l i č i n u

a

S. O. S.
pro

byl

zajištění

měřítku

tehdy,

metody

signál.
které

vyvinut
výše

unikátních

pro
Tyto

validitu

v

k. p.

uvedených

metod

vyžaduje t o t i ž redundanci

65

nebo
pokud

nejporuchovějším
nové

předávaný

ochranných

Skoda

bezpečnosti

Dokonalé a s l o ž i t é ř í d í c í
zbytečné

prvkem meřících ř e t é z c ú ,
vlivu

j e v současné

zvýšeni

-

pro

pouze

dvou čidel n* vstupu a pro určeni platnosti signálů z čidel
zkoumá dynamiku signálu z každého čidla a porovnává i
dynamiku signálu obou čidel mezi sebou. Zkušenosti z provozu
ochranného systému S. O. S. potvrzují Jeho velmi dobré
vlastnosti z hlediska diagnostického pokryti poruch čidel.
Přesto vsak zkušenosti z provozu systému S. O. S. ukazuji,
že v Uzeni kritických technologických uziú elektrárny
existuji situace, kdy použité metody nevyhovuji. Jedna se
napríklad o situace po ztrátě měřeni, kdy vzniká nebezpečí
ztráty kontroly nad Mženým procesem a kdy se nablzi možnost
posouzeni vhodnosti modifikace použité strategie detekce
chyb (napríklad tolerantnejší diagnostické parametry vychází se ze zásady, že Je vhodnejší měření s vetší známou
tolerovanou chybou. než měření žádné). Další ze strany
ochranného systému
neřešitelnou
situaci
Je regulérní
nafázovánl se na méřený proces po ztráté měření nebo
násilném restartu (absence historie měřeni). Při řešení
těchto problémO Je nezbytné posuzovat vhodnost zásahu
nejméně ze dvou hledisek - z hlediska stavu technologie a
stavu ochranného systému. Jedná se zde o složitý problém,
který Je schopen vyřešit pouze odborník se znalostí
fyzikální
podstaty
měřeného
procesu
a
znalý funkce
ochranného
systému
S. O. S. .
navíc
vybavený
značnými
zkušenostmi v obou oblastech. Problém má tedy expertní
charakter a Je ho možné řešit expertním systémem s využitím
znalosti
poskytnutých
expertem
(experty).
Použitím
expertního systému Je možné včlenit do ochranného systému i
některé nové prvky, například pomoc při opravách a pod.
Před vlastní integraci expertního systému do vyvíjeného
ochranného systému S. O. S. nové generace Je v£ak zapotřebí
metodiku tvorby expertního systému a Jeho bází znalosti
vyvinout a v širokém rozsahu ověřit. Tak postupně vznikla
řada prázdných ES pracovně nazývaných NEX (Numerical Expert
sysíenO. které Jsou popsány v tomto příspěvku. Tyto ES byly
doplněny o blok pro naplnění báze dat hodnotami získanými
předzpracováním údajů z ochranného systému S. O. S. Tím
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získaly charakter problémov* orientovaných ES.
S. Požadavky na navrhovaný expertní system
Na expertní systém byla kladena fada požadavků.
Ty
vycházely z požadovaných vlastností ES NEX Jako Jednoduchého
modelu ES později integrovatelného do ochranného systému a z
možnosti technické realizovatelnosti a funkce přímo v
provozech elektráren. Požadavky na první verzi byly
následující:
- Schopnost prace s daty numerického charakteru;
- realizace na 8-bltovém mikropočítači pod OS CP/M (vychází
z reálného stavu na elektrárnách);
- schopnost pracovat s neurčitostmi znalosti i dat
- Jednoduchost, omezené vysvětlovači a komunikační možnosti
- možnost práce v autonomním i dotazovacím režimu;
- schopnost prAcB s hierarchickými strukturami vice BZ;
- schopnost dynamického určeni váhy údaje z BD;
- rychlý průběh expertizy <v rámci techn. možností);
- otevřenost a modularita projektu - možnost snadných úprav
během ovéřování.
Vzhledem k silné problémové závislosti bloku pro plnénl
báze dat ES NEX Je možné uvést pouze nékteré obecné
požadavky na Jeho vlastnosti:
- Maximálne vyhovět požadavkům expertů ntí potřebná data;
- realizace ve stejném prostřed! Jako ES;
- existence vlastního Jazyka pro zápis příkazů plnení BD
(Jednoduchá modifikovatelnost bloku);
.- konstrukce bloku Jako interpreteru příkazů;
- problémová závislost na ochranném systému S. O. S.
3. Popis realizovaného expertního systému
Expertní
z odst.2,
Pascal MT+.
premennými

systém NEX verze 1. Ol» který vyhovuje požadavkům
byl realizován Jako program zapsaný v Jazyce
Má bázi dat numerického charakteru, tvořenou £36
typu byte a 256 proménnými typu boolean. Bázi
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znalosti mažeme reprezentovat inferenčnl síti. složenou z
uzla (vyrokai. pravidel a kontextových vazeb. Prace s
neurčitostmi probíhá na váhovém Intervalu <-l,l>. Během
Jedine expertizy múze ES postupne pracovat s libovolným
počtem
bázi
znalosti,
což umožňuje
hierarchickou
strukturalizaci řešeného problému.
Vzhledem k postupnému přechodu na 16-bitové mikropočítače
byla s využitím nabytých zkušenosti v letošním roce
vytvořena 1 verze ES NEX pro mikropočítače typu PC XTVAT. Z
osmibitové verze ES převzal princip reprezentace znalosti a
lnferenčnl mechanismus Czpětne řetězeni pravidel>, podstatne
se zvýšila uživatelská přívětivost a rychlost.
•4. ZkuSenosti s expertním systémem NEX
Pro
oblasti
plnení
program
disketu

ES bylo vytvořeno několik BZ z uvedené problémové
(násilné zotavováni S.O.S. po poruše). Jako blok pro
báze dat se využíval "na míru" problému vytvorený
nazvaný DBFILLER, který pracuje s daty nahranými na
přímo v provozu elektrárny <ETU II,• EDU).

Potvrdila se složitost problematiky a Její řešitelnost s
využitím ES NEX. který Je vhodným prostředkem pro vytváření
a
ovéřováni
bázi
znalosti.
Ukazuje
se, že tvorba
smysluplných bázi znalostí Je velmi náročná, náročnejší, než
Jsme (navzdory obecnému konstatování
tohoto faktu v
literatuře)
očekávali.
Naopak
do popředí
nikterak
nevystupoval problém vhodnosti použité reprezentace znalostí
a operací s neurčitostmi, dá se říci, že použitý způsob se
osvedčil. Dále se projevila důležitost programu pro plnení
báze dat - Jeho vhodným návrhem a vhodn© provedenou
dekompozici problému na část řešenou ES a část zpracovanou
přímo programem pro plnénl báze dat může významné zkrátit
čas potřebný k vydáni rozhodnuti.
5. Záver
Získané zkušenosti
expertního

systému

se promítnou
PC-NEX

vyssl

do návrhu a konstrukce
verze,

68

který

poskytne

prostred! pro vytvářeni
bázi
znalostí
s konkrétním
aplikačním zaměření - předpokládá se ověřování v reálném
čase přímo v technologických provozech.
Oproti odstavci 2. se podstatne zmení požadavky na tento
ES vyssl verze. Zjednodušene je lze shrnout do několika
bodO:
- VetSi akční schopnosti <vetsl možnosti zásahů do BZ a BD
vcetné použití uživatelsky definovaných funkcí a procedur a
možnost spolupráce s Jinými programy umožní zavést do ES i
prvky adaptivlty);
- zavedení několika úrovní chováni programu vůči uživateli
C Jinak se bude ES chovat ke znalostnímu inženýrovi. Jinak k
expertovi a jinak k uživateli na elektrárne);
- integrace funkci času Je z hlediska apllkovatelnosti v
reálnem čase nezbytná;
- uživatelská přívětivost Je samozřejmosti.
Předpokládá se opět existence programu pro naplnení báze
dat. Jeho spolupráce s expertním systémem vsak bude mít
dynamičtější charakter Cvzájemná podpora obou bloků v
rozhodovacím procesu).
O. Literatura
£1J
FeJfar.P.-ClcholS.S. : S.O.S.- spolehlivý ochranný
systm.
Projekční a
uživatelská pŕ t ručka.
Výstavba
elektráren Skoda k.p.. Praha. 1O8S.
(23
Chalupa.P.: Expertní systém. Jako součást ochranného
systému elektrárny. Sborník konference ES* - expertní
systémy v hutnictví, strojírenství a elektrotechnice, DT
ČSVTS - UTRIN, Kladno, 1O6O.
[31
Chalupa.P.: Expertní systém, pro analýzu poruchových
stavu ochranného systému elektrárny. Kandidátská disertační
práce. PSI ČVUT. Praha, 108S.
Autor:
Ing.
Pavel Chalupa
Výstavba elektráren Skoda k.p.
Spálená 17
113 31 Praha 1
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NÁVRH S Y S T É M U PRO P O D P O R U
OPERÁTORA JADERNÉHO
BLOKU

621.771
ROZHODOVÁNÍ

Libor Korba
Klíčová slova : DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM, DYNAMICKÁ OPTIMALIZACE,
AKČNÍ VELIČINY, TECHNOLOGICKÉ VELIČINY,
NENOMINÁLNÍ PŘECHODOVÝ PROCES.
1. Úvod
Od počátku 80.let vzniká ve světě řada speciálních diagnostických systémů pro jaderné bloky, které mají za úkol zvýšit
prevozní bezpečnost a spolehlivost zařízení. Jednou z netradičních možností, jak přistupovat k vytvoření takového speciálního diagnostického systému pro podporu rozhodování
operátora jaderného bloku, je způsob využívající metod dynamické optimalizace.
2

-

Diagnostický systém pro podporu rozhodování operátora
jaderné-o bloku (DSPR) je zaměřen na určování nejpravděpodobnějších sfíčin vzniku poruch jaderného bloku.
Po rvrlení skupiny poruch jaderného bloku, která má být
činností ISPR postižena, je nutné tyto poruchy vhodným způsobem interrretovat. K tomu je výhodné určit skupinu veličin
jadernéT bloku, kterou je možné vzhledem k jejímu vztahu
k činnos:; zatížení nazvat akční veličiny. Jsou to veličiny,
které v razně ovlivňují stav jaderného bloku a větší odchylky
jejich ř-rdnot od nominálních hodnot lze pokládat za příčiny
vzniku ~í~oi7iinálních přechodových procesů, které mohou vést
k havarijnímu odstavení reaktoru i energobloku v důsledku
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některé ze sledovaných poruch.
Informace o vzniku nenominélních přechodových procesů získáme ze sledování časových průběhů další skupiny veličin
jaderného bloku, nazvané technologické veličiny. Časové průběhy technologických veličin jsou běžně měřeny stávajícími monitorovacími systémy, takže nevznikají požadavky na další
technické zajištění navrhovaného systému. Na obr. 1 je schématicky znázorněn časový průběh jedné technologické veličiny
v normálním stavu jaderného bloku (časová oblast t « t Q ) a při
vzniku nenominálního přechodového procesu (časový interval
t e <tQ; t1> ). Právě časové průběhy celé skupiny technologických veličin na časovém intervalu t€ <tQ; tt> tvoří základ
Činnosti algoritmu DSPR při určeni příčiny vzniku nenominálního přechodového procesu. Základní myšlenka tohoto algoritmu
spočívá v postupném přibližování ideálního časového průběhu
*nom k nam ěřenému nenominálnímu časovému průběhu x(t) na
te (*0; *,) • Nalezení příčiny vzniku nenominálního přechodového procesu se provede na základě minimalizace odchylek
časových průběhů technologických veličin, měřených na reálném jaderném bloku na intervalu t€ (tot "t1) » a časových
průběhů technologických veličin, získaných simulací činnosti jaderného bloku jako odezva matematického modelu na simulované hodnoty akčních veličin. Dosažením této minimalizace
odchylek se podařilo nasimulovat nenominální přechodový proces, který je adekvátní skutečnému, a zároveň i nasimulovaná
příčina vzniku tohoto procesu ve formě odchylky jedné akční
veličiny od nominální hodnoty je adekvátní skutečné hledané
. příčině a lze ji tímto jednoduchým způsobem (za předpokladu
jediné příčiny)určit.

71

xft)
vorovné prohy
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t4
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Obr. 1: Časový průběh jedné technologické veličiny
Algoritmus pracuje iteračně ve třech krocích:
1. krok .- simulace činnosti jaderného bloku (tj. časových
průběhů technologických veličin) na intervalu
t e (t , t ) pomocí matematického modelu bloku
a vstupních simulačních hodnot, které tvoří odchylky hodnot akčních veličin od nominálních
hodnot.
2. krok : porovnání časových průběhů simulovaných a měřených technologických veličin na základě vyhodnocení kvadrátů jejich odchylek na intervalu te<tQ, t )
3. krok : "optimální" přestavení hodnot odchylek akčních
veličin od nominálních hodnot pomocí vhodné
optimalizační metody tak, aby hodnoty kvadrátů
odchylek, které se hodnotí ve 2. kroku, byly při
následující iteraci blíže ke své minimální hodnotě.
Činnost algoritmu se iteračně opakuje v těchto třech krocích, dokud nejsou ve 2. kroku vyhodnoceny časové průběhy
měřených a simulovaných technologických veličin jako shodné.
Za příčinu vzniku nenominálnlho přechodového procesu je pak
označena akční veličina, jejíž simulovaná odchylka od nominální hodnoty umožnila této shody dosáhnout.
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Navrhovaný systém lze charakterizovat jako off-line
simulátor reálného jaderného bloku. Jeho úkolem je začít
se chovat s minimálním Časovým zpožděním jako jaderný blok
a poskytnout tak operátorovi chybějící informace o stavu
bloku a příčinách tohoto stavu v dostatečné krátkém čase
(cca 10 sec).

Na základě algoritmu, popsaného v kap. 2, byl realizován
diagnostický systém pro podporu rozhodování operátora jaderného bloku ve formě softwarového produktu, který byl napsán
v jazyce FORTRAN 77 a odladěn na počítači AOT 4500.
Tento diagnostický systém je zaměřen na určování příčin
vzniku nenominálních přechodových procesů, které mohou
vyústit v tyto 3 typy poruch jaderného bloku:
- poruchy vyvolané kladnou změnou reaktivity
- poruchy se ztrátou chladivá (LQCA)
- poruchy v systému odvodu tepla
Tyto příčiny poruch mohou být vyvolány sedmi akčními veličinami (reaktivita řídících tyčí reaktoru, průtok sprchou
kompenzátoru objemu (K0), průtok odlehčovacím ventilem K0,
výkon elektrického topení K0, průtok páry do turbíny, průtok
napájecím čerpadlem, průtok páry bypassem turbíny). Pro simulaci činnosti jaderného bloku v 1. kroku algoritmu byl použit
zjednodušený matematický model bloku 1000 MW, který je vyjádřen soustavou 14 nelineárních rovnic pro 14 technologických
veličin (tisky a hmotnosti páry a vody v hlavních komponentách primárního a sekundárního okruhu).
Aplikace algoritmu OSPR vede na optimalizační problém hledání minima kvadrátů odchylek časových průběhů klíčových měřených a simulovaných technologických veličin na intervalu
te <t0; t.,) . Nástrojem-k vyhodnoceni těchto kvadrátů odchylek v 2. kroku algoritmu bylo optimalizační kritérium ve tvaru integrálního funkcionálu. Ve třetím kroku algoritmu bylo
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jako vhodné optimalizační metody pro přestaveni odchylky
akčních veličin použito Pontrjaginova principu minima. Tento
princip poskytuje (2n + r) nutných podmínek pro nalezení
hledaného minima kvadrátů odchylek (kde n je dimenze vektoru
technologických a r dimenze vektoru akčních veličin). Na základě těchto podmínek byly odvozeny výrazy pro Lagrangeovy
multiplikátory a segmenty směrového vektoru. Tyto výra2y pak
byly použity při vyhledáváni minima integrálního funkcionálu
(2. krok) po jednotlivých akčních veličinách (po složkách)
v pořadí daném nebezpečnosti jejich vlivu na stav bloku
použitím modifikace gradientního algoritmu pro hledání extrémů funkcí.

OSPR tohoto typu může být využit ve dvou provozních
situacích:
a) podpora zásahu operátora do řídicích funkcí ASŘTP s cílem
zabránit havarijnímu odstavení bloku.
b) rychlé určení příčiny havarijního odstavení bloku.
DSPR byl testován v situaci a) při vyšetřování příčin
vzniku experimentálně nasimulovaných nenominálních přechodových procesů. Výsledky testů prokázaly schopnosti D5PR co
se týče spolehlivosti a jednoznačnosti určení hledaných
příčin, doba trvání analýzy byla zhruba 10 * 20 sec. Je reálný předpoklad, že podobný DSPR by bylo možné začlenit do
informačního systému jaderného bloku VVER 440 a VVER 1000.
Ing. Libor Korba
VŠSE Plzeň. Katedra kybernetiky a robotiky
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GNOSTICKÁ

681.3

D I A G N O S T I K A

Pavel Kovanie

Příspěvek shrnuje náměty na využiti gnostických programů v diagnostických systémech jaderných elektráren a zkušenosti z jejich
pokusného využívání k analýze datových souborů získaných v provozních podmínkách. Uvažují se tři třídy kontrolovaných jevů,
zahrnující povlovné, skokové a periodické změny sledovaných v e ličin a naznačují se výhody, které k řešení jednotlivých úloh
nabízí použiti gnostických monitorů, analyzátorů, prediktorů,
korelátorů a identifikátorů. Ty spočívají zejména v robustnosti,
adaptivnosti a bohaté lnformatlvnosti.
Klíčová slova: TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA, ROBUSTNÍ KONTROLNÍ SYSTÉMY, SPOLEHLIVOST JADERNÉ ELEKTRÁRNY, PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ, GNOSTIKA.
1. Úvod
V rámci spolupráce ČSAV-ŠKODA se v Ústavu teorie informace
a automatizace ČSAV rozvíjejí práce, které mají přispět k řešení diagnostických problémů jaderných elektráren. Kromě metod matematické statistiky a teorie informace se prověřují 1 možnosti
užiti metod, založených na alternativním přístupu, na gnostické
teorii dat. Ta formalizuje zákonitosti kvantitativního poznávání probíhajícího za působení neurčitosti, jejíž statistický m o del bučí není znám, nebo je příliS proměnlivý a složitý, nebo ani
není adekvátním popisem zkoumané třídy jevů. Tato teorie zavádí
a zdůvodňuje nové, gnostické charakteristiky datových souborů, z
nichž mnohé lze použit jakožto robustní odhady často užívaných
statistických či informačních parametrů. V gnostických programech se zmíněné charakteristiky užívají k hodnocení důležitých
vlastnosti souborů neurčitých dat. Jejich významnou vlastností
je robustnost, chápaná zde jako schopnost spolehlivě těžit z dat
požadovanou informaci i za přítomnosti rušivých vlivů neurčené
«Trr-

/5

— 2—
povahy, z dat znehodnocených hrubými chybami a odlehlými pozorováními, jakož i za omezení množství dat,

zpravidla

způsobeného

nestacionaritou procesu, vzácností Jevů, vysokou cenou dat apod.
2. Gnostické programové vybavení
Pro diagnostické účely přicházejí v úvahu zejména tyto

gnos-

tické programové systémy:
§,2£ííí.i£Í££_S£2iÍ£Ey.: rekurzivní zpracovaní Sašových řad za účelem
průběžného testování homogenity a stacionarity procesu,

robust-

ního odhadováni "střední" (zapomínané) úrovně, trendu či

zrych-

leni. Důležitými diagnostickými výstupy Jsou i

odhady

intenzity rušivých složek dat,

mezí

robustní

intervalu

typických

dat,

hodnot distribuční funkce dat a míry příslušnosti každého data k
"řádným" datům charakterizovatelnýin touto distribuci.
Gno3tické_ana]:y£átorjr: dialogové systémy pro hloubkovou
malých datových souborů

(pro robustní odhadování

analýzu

distribučních

funkci dat a Jejich hustoty, testování Jejich homogenity,

shlu-

kovou analýzu podsouborů, robustní odhadováni parametrů polohy a
měřítka Jednotlivých shluků a Jim odpovídajících
pických dat, pro testování shody a

odlišnosti

intervalů

ty-

různých

souborů

^2£Sti£^l_iá£SÍi£ilSÉÍ£Eii robustní odhadování parametrů

static-

kého, dynamického, regresního či autoregresního

procesu

dat).
modelu

nebo objektu. Diagnostické výstupy jako u monitorů. Realizují se
Jak pro interaktivní použití k hloubkové analýze

vícerozměrných

souborů vzájemně závislých dat, tak i k rekurzivnímu

průběžnému

využiti v reálném čase procesů.
£S£Sti£Í££_£E£áiÍEÍ£IZi zvláštní případ identifikátorů,

aplikova-

ných na časové řady za účelem průběžné predikce procesu o zadaný
počet vzorků. Rozlišujeme adaptivní prediktory (rekurzivní identifikátor průběžně modifikuje predikční model) a prediktory pevné, neměnné.
5l!£SÍi£ísá_?i£Ef.iÉÍ£ílZ: P r o
robustní odhadování korelačních koeficientů, matic či funkcí nebo k výpočtům robustních gnostických
funkci, charakterizujících vzájemnou závislost dat nebo veličin.
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- 3Uvedené členění programů odpovídá potřebám výzkumného pracoviště
a neni závazně pro provozní syBtěmy, kterě budou spiSe využívat
kombinace jednotlivých gnostických procedur věech typů. Teoretický základ i přehled aplikaci těchto procedur lze najit v Ul .

Pro potřeby tohoto příspěvku je vhodne rozčlenit diagnostické
úlohy do tři tříd podle charakteru změn sledovaných veličin:
A) Povlovné změny: Dlouhodobé a postupné změny "klidových" poloh
komponent, statik, vlastních frekvenci, teplotních a tlakových koeficientů, degradační trendy materiálů a součásti.
B) Náhlé zněny: Rázy mechanismů a volných částí, skokově změny
"klidových" poloh komponent, praskoty doprovázející vznik
mikrotrhlin i Cistě elektronické praskoty.
C) Kvazigeriodické změny: vibrace komponent, uniky chladivá, hukot a hvizd pohybujících se části a médii, klapot uvolněných
komponent.
V měřených signálech se mohou všechny uvedené změny vyskytovat
současně a detekce změn Jednoho typu Je rušena změnami jiného
typu. Existence trendů a jejich kolísáni zpochybňuje použitelnost běžných metod frekvenční analýzy. Z týchS důvodů je Botva
přijatelný předpoklad stacionarity procesů. Náhlé změny mohou
být i jednorázové íi velmi vzácně, nelze Je proto spolehlivě určovat ze statistik, používaných pro hromadně jevy; přitom právě
ony (spolu s povlovnými změnami) mohou signalizovat závažné
ohroženi stability konstrukcí. Intenzivní Širokopásmové frekvenční složky zase ztěžují indikaci změn náhlých a povlovných, Zkušenosti z analýzy reálných provozních dat navíc ukazuji, že ani
u zdánlivě totožných objektů nelze předpokládat zcela identické
dynamické charakteristiky. Tak např. dva parogenerátory pracující v témž režimu mají nestejná spektra vibrací, přičemž tato
spektra se v Sase mění.

Diagnostické systémy Jaderných energetických zařízeni musí v
uvedených s l o ž i t ý c h podmínkách vyhovovat protichůdným požadavkům
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vysoké citlivosti detekce závažných změn chovaní systémů a minimalizace zbytečných hláSení poruch, které nenastaly. Signalizace
změn každé třídy musí být proto robustní, necitlivá ke změnám ze
třídy Jiné, ovgem při zachováni selektivní citlivosti ke
procesům. Diagnostické systémy

musí

být

dlov>odobě

"Bvým"

stabilní,

přitom věak adaptibilni v Sase 1 vzhledem k individuálním vlastnostem sledovaných objektů. To platí i pro nastavování varovných
úrovní a ochran.
5. Koncepce uplatněni gnostických programů y diagnogtice
Dosavadní zkušenosti z jiných aplikaci i z

práce

se

vzorky

signálů čidel měřících vibrace reálných parogenerátorů naznačují
výhodnou použitelnost gnostických procedur pro splněni uvedených
náročných požadavků. Navrhuje se proto následující koncepce:
Analýzu povlovných změn sloučit s analýzou

změn

kvaziperio-

dických užitím metody harmonicko-polynomické analýzy 121 s navazujícím vyhodnocením vah předpokládaných složek jednak
pracujícími gnostickými monitory a jednak gnostickým

průběžně
analyzáto-

rem pro nastavení signalizačních úrovni.
Detekci náhlých změn založit na aplikaci gnostického monitoru
na časové řady zbavené povlovných a kvaziperiodických změn pomoci prediktoru průběžně nebo periodicky adaptovaného pomocí gnostického identifikátoru

autoregresního

modelu.

Kontrolu

"vy-

bělených" signálů doplnit robustním odhadováním korelačních funkcí pomoci gnostického korelátoru.
Algoritmy průběžné analýzy i predikce signálů maximálně zjednodušit užitin metody statického programování

Í3l, t j .

předběž-

ným výpočtem optimálních lineárních operátorů v režimu

off-line

a jejich následnou

na

mnohonásobně

opakovanou

aplikací

data

v reálném čase, realizovanou jako skalární součin vektoru-operátoru s vektoren "posledních" dat.
6• Předpokládané i jlž_prokázané_výhody navrhované koncepce
Při obvykle používané diskrétni

Fourierově

analyzovaný signál považuje za lineární

transformaci

kombinaci

konstanty

sady harmonických funkci argumentu, který Je celistvým
argumentu základní harmonické. K analýze se pak využívá
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se
a

násobkem
"přiro-

- 5zená" ortogonalita všech takových funkci. Pokud však signál obsahuje jiné funkce (např. harmonické funkce jiných argumentů či
polynomy), dochází k chybám, které mohou analýzu i zmařit. Podle
metody harmonicko-polynomické analýzy se signal rozkládá do řady
složek vybraných dle povahy signálu do urSité míry volně: Lze
např. vybrat harmonické funkce nikoliv násobných argumentů a pokrýt tak hustěji vybranou frekvenční oblast,nevýznamné frekvence pominout vůbec a zahrnout lineární složku (trend), kvadratickou složku (změny trendu) aj. Počet analyzovaných složek se tím
minimalizuje při dobrém vystižení vlivu vlastních frekvenci. Ortogonalita vybraných složek není podmínkou, transformace na Bystém ortogonálních Bložek se provede numerickou procedurou, která
diky použiti pseudoinverzí místo inverzí neselhává ani při Spatné podmíněnosti systému vybraných složek. Praktické použiti tohoto postupu na obtížnou úlohu experlmentálniho stanovení výkonových čísel energetické soustavy států RVHP prokázalo jeho spolehlivost. Použití gnostické analýzy vah harmonických a polynomických složek dovolí charakterizovat výsledky pomoci distribucí
a kvantifikovat tak stav objektu v nejžádanějších a nejinformativnějSich termínech očekávanosti Ci přímo pravděpodobnosti.
To umožní optimalizovat i nastaveni varovných úrovní.
Zatímní zkušenosti s rekurzivním gnostickým identifikátorem
opravňují naději na jeho výbornou použitelnost k vytváření robustního prediktoru pro vybělováni signálu před účinným gnostickým monitorem.
Omezený rozsah příspěvku nedovoluje uvést příklady použiti
navrhovaných postupů, ty budou zpřístupněny jinak.
7• Reference
H J Kovanie P., Gnostická teorie neurčitých dat, Zpráva ÚTIA,
6.1542, leden 1989, 152 s., 15 př.
[2] Kovanie P., Digitale harmonlsche und polynomische Analyse
mit Hilfe der Statiechen Programmierung, Acta Technica ČSAV
No.3 (1968), 349-370
T3J Kovanie P., Static Programing of Data Handling, Nuclear
Electronics Conference of IAEA, Bombay (1965), 429-433
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P R C V O Z N I

D I A G N O S T I K A

ALTERNÄTORU

TURBO-

1OOO M W

J i ř í Krůta
P.eferét informuje o základních p r i n c i p e c h projektu provozní
d i a g n o s t i k y t u r b o a l t e m o t o r u 1C00 NTW a o s t a v u p r a c í na
programovém vybavení d i a g n o s t i c k ý c h t e s t Q .
K l í č o v á s l o v a : TURBOALTERNATOR, DIAGNOSTIKA ELEKTRÁRENSKÝCH BLOKĎ
1. tfvod
Kdybych ve svém r e f e r á t e zdůvodňoval potřebu a c í l e diog n o s t i k y t u r b o a l t e r n é t o r u 1000 KU, pravděpodobně bych opakoval
j i ž vyřčené myšlenky. Chci s e proto omezit na v ý č e t a stručný
p o p i s t e s t ů , k t e r é byly vybrány do systému provozní d i a g n o s tiky.
Při výběru se uplatnilo několik hledisek. Našín záměrem
pochopitelně bylo vybavit diagnostikou ty uzly stroje, jejichž poruchy vyžadují nákladné a dlouhotrvající opravy. Takovými uzly jsou např. statorové a rotorové vinutí. Na druhé
straně jsme při výběru byli omezeni stavem výzkuiru a zkušenostmi, které v době projektováni systému jsou k dispozici, ale
i dostupností čidel vhodných pro spolehlivý trvalý provoz.
Prcto jsme museli vypustit původně zaxýSlený test vlhkosti
vcdlku, nebol se nepodařilo z a j i s t i t vhodný snímač. Původně
jsme též počítali se zařazením indikace prehratých aiíst pomocí
analýzy chladicího plynu a s monitorováním sběracího ústrojí.
Stav výzkumu a vývoje však prozatím neumožňuje prevozní nasazení. Přesto jsme se snažili i u prvního stroje neuzavřít
s i cestu k pozdější realizaci těchto testů a vybavujeme stroj
příslušnými připojovacími místy.
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- 2 Jako zdroj signálů diagnostikovaných veličin využíváme
převážně provozní snímače, které se vyznačují vysokou spolehlivostí a jsou navic většinou zálohovány. Pouze několik
veličin má samostatné čidla.
Ze softwarového hlediska jsou diagnostické teaty tvořeny
podprogramy, které budou ve stanovených časových intervalech
spouštěny řídicím systémovým programea. Podprogramy obdrží
data z datové báze, průběžné aktualizované systémem. Výsledky
a mezivýsledky budou podprogramy ukládat do výstupních, resp.
pracovních souboru na magnetickém disku. Důležité výstupní
veličiny budou archivovány ve formě hodinových, denních a
týdenních, resp. měsíčních průměrů, takže umožni vyhodnotit
trend vývoje.
Předpokládáme, že projektant diagnostického systému za naší spolupráce zpracuje výstupní procedury pokud možno společné pro všechny testy, které s využitím firmware dodaného
s počítačem umožní pohodlné a přehledné znázornění výsledků
testů, trendů vývoje i poruchových hlášení cbsluze systému,
jakož i souhrnnou informaci o stavu systému operátorovi bloku.
Naše koncepce vychází z předpokladu, že v konečném stavu
bude diagnostický systém pracovat bez stálého dozoru, jen
s pravidelnou docházkou obsluhy. Proto u některých testů počítáme při náhlých závažných změnách stavu stroje se signalizací operátorovi bloku. Odpovídající činnost operátora bude
stanovena provozními předpisy stroje. .

2.1. Chlazení_Yinutí_statoru
tfčelem testu je v počátečním stadiu odhalit případy poruch
v průtoku chladicí vody tyčemi statoru, vývody a průchodkami
statorového vinutí. Test je založen na sledování oteplení vody protékající jednotlivými větvemi vinutí. To je v ustáleném
stavu funkcí průtočného množství vody, její teploty a elekt-
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- 5rického proudu zatěžujícího vinutí. Parametry funkce v každém
sledovaném místě se stanoví měřením na novém stroji.
Do testu vstupují údaje o teplotě vody na výstupu z Jednotlivých paralelních větví chladicího okruhu, dále proud
statoru, tlak vodíku ve stroji a celkový průtok vody vinutím.
K přesné lokalizaci poruchy dále slouží teploty měřené v drážkách mezi tyčemi vinutí.
Algoritmus sleduje zatížení stroje a pokud je ustálené, porovná skutečné oteplení v jednotlivých větvích s předpokládaným referenčním oteplením a vypočte odchylky. Ty dále přepočte
na normalizované odchylky odpovídající jmenovitému zatížení
stroje. Pro absolutní i normalizované odchylky budou stanoveny meze, při jejichž překročení bude upozorněna obsluha.
2.2. Chlazení vinutí„rotoru
Cílem testu je sledovat stav a správnou funkci chladicího
okruhu vinutí rotoru, které sestává z dutých vodičů a je chlazeno vodíkem. Princip kontroly je podobily jako u vinutí statoru, sleduje se všek pouze střední oteplení celého vinutí.
Jelikož rotor není vybaven provozními teplotními čidly, stanovuje se oteplení z přírůstku ohmického odporu vinutí vypočteného z měřených hodnot budicího napětí a proudu. V ustáleném stavu se zjištěné oteplení porovnává s referenčním, které
je funkcí budicího proudu, tlaku, teploty a čistoty vodíku.
Parametry funkce se zjistí měřením u nového stroje jednak na
zkušebně, jednak v elektrárně. Odchylky se zpracovávají obdobně jako u předchozího testu.
2.3.

SiSgD9stika_chlBdičů_vodíku_e_vgntilačního_okruhu

Cílem testu je sledovat změny tlakových spádů vodíku
v chladicím okruhu turboalternátoru, jakož i tlakového spádu
vody protékající chladiči vcdíku a tak monitorovat postupné
změny nebo i néhlé poruchy chladicího systému.
Při neporušeném systénu závisí tlakové spády ve vodíku
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- 4na otáčkách stroje, tlaku, teplotě a čistotě plynu, tlakové
spády ve vodě na průtočném množství a teplotě vody. Všechny
uvedené veličiny tvoří vstupní data diagnostického modulu.
Fárametry funkční závislosti budou stanoveny ne základe otřeni nového stroje.
Vlastní algoritmus testu Je podobny předcházejícím dvěma
testům, jen vzorkování je méně časté vzhledem k delším časovým konstantám. Cbdobné je i zpracování a využití výsledků.
2.4.

Množství vodíku unikající ze stroje netěsnostmi je důležitým kritériem především z hlediska bezpečnosti jeho provozu.
Stávající vybavení strojů umožňovalo odhalit zvýšení úniku
až za poměrně dlouhou dobu, řádově několik dnů. U stroje
1CCO MW buáe uplatněna nové metoda průběžného sledování úniku.
r.'etoda je založena na stavové rovnici plynů. Vstupní veličiny - přetlak vodíku ve stroji, barometrický tlak ve strojovně, teplota vodíku a jeho čistota - se méří ve čtvrthodinových intervalech. Z nich se vypočte hmotnost plynu ve stroji a z rozdílů se stanoví únik. Překročení meze vyvolá signalizaci obsluze stroje.
2.5. S£gÍStrace_yrlikcsti_8^změn_prpudů_a_napětí
Cílen: testu je získat obraz o historii zatěžování obcu vinutí stroje. Sledovanými veličinan-i jsou proud a napětí statoru a proud rotoru. Tyto veličiny a jejich rychlé změny
ovlivňují tepelnou a dielektrickou defraoaci izolace i její
mechanické opotřebení. Výsledky testu buccu pravidelné porovnávány s výsledky zjištěnými při profylaktických zkouškách
izolace.
Sledované veličiny budou snímány co největší rychlostí,
aby byly zachyceny i rychlé změny. Velikost bude tříděna do
přiměřeného počtu pásem a bude uchována informace o četnosti
výskytu jednotlivých tříd (histograc). U zsěn bude vyhodno-
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cován gradient zmeny, počáteční hodnota a trvání změny. Výsledky budou rovnéž tříděny do pásem a uchovány v podobné
formě jako v e l i k o s t i .
2.6. Chyění_čel_stetoru
Cílem t e s t a Je sledovat úroveň chvění v o b l s s t i celních
spojek vinutí. Tento uzel je u stroje 100C M
W zcela nové konstruován a tude vybaven řadou snímačů chvení. Na základe vývojových měřfr.í z nich budou vybrány čtyři pro účely provozní
diagnostiky.
V pravidelných intervalech bude v téchto místech měřens
amplituda chvéní a bude porovnávána s normální hodr.otou v tomtéž místě při témže proudu a účlníku u nového s t r o j e . U pomerných hodnot se budou s t a t i s t i c k y vyhodnocovat denní průměry a
variační s o u č i n i t e l e . Při překročení mezních hodnot uvedených
v e l i č i n pcčítéxe 3 upozorněním obsluhy systému.
2.1.

indikaeezávitov^chzkratů^vínutí^rctoru

Cílen t e s t u je včas Informovat obsluhu o vzniku a vývoji
zkratů mezi závity vinuti rotoru, které zmenšují efektivní
počet závitů vinutí a vedcu ke zvýšení budicího proudu. Dále
způsobují teplotní nesyícetrii rotoru a tím zvyšují chvéní
stroje. V nepřiznivée případě se nohou rozvinout do zemního
spojení vinutí rotoru, které způsobí odstavení s t r o j e .
K indikaci se používá cívky urísténé v plynové aiozeře. Každá rotorové drážka míjející při rotaci cívku v ní vyvolá nepěfový puls z á v i s l ý na proudovém obsahu drážky. J e - l i ve vinut i zkratovaný z é v i t , pak ve dvou drážkách obsahujících strany
tohoto závitu s e objeví pul9 n i ž š í než v ostatních drážkách.
Je tedy nutno ar.elyzovat s i g n á l , v něaž užitečná informace má
poměrné vysokou frekvenci 3 kHz. Proto se ke vzorkování používá samostatný xikropočítafi FRIMIS. Vlastní analýzu, t j . výpočet amplitud a jejích porovnání s normálem pak provádí připojený počítač typu FC.
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- 62.8. Elektromagnetick^_moment_v_mezeře_stroje
Test průběžně sleduje velikost elektromagnetického momentu
mezi statorem a rotorem, která se poSltá z okamžitých hodnot
proudů a napětí statoru. Při náhlém zvýšení momentu se po stanovenou dobu zaznamenává jeho průběh a rovněž vzájemné natočení obou konců soustavy hřídelů turbíny a alternátoru. Záznamy
budou uchovány pro pozdější analýzu a využity k ověřováni matematického modelu soustavy hřídelů.
Algoritmus vyžaduje velmi rychlé vzorkování dat, a proto
bude realizován samostatným mikropočítačem PRIMIS, sloužícím
i předchozímu testu. Záznamy přechodných dějů na disk provede
připojený počítač typu PC.
3. Závěr
V současné době se v našem závodě dokončují podrobné vývojové diagramy testů. U některých algoritmů jsme již začali
s dílčím odlaďovaním na našich počítačích se zkušebními datovými soubory, případně s daty získanými při měření strojů na
naší zkušebně. Budeme se snažit odladit algoritmy předen-, co
nejlépe, ale přesto upozorňujeme na nutnost počítat s dodatečnými úpravami v převozu. Proto také chceme signalizaci operátorovi bloku uvést do provozu až po důkladném ověření funkce
testů.
Souběžně se získáváním provozních zkušeností chceme diagnostický systém dálr zdokonalovat. Proto budeme mít zájem na
dobrém kontaktu a spolupráci s jeho uživatelem a na trvalen:
operativníir přístupu k výsledkům systému.

Ing. Jiří Krůta
SKODA, k.p., Plzeň, Elektrotechnický závod, 60 KOI
316 00
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V Ý P O Č T O V É
M O D E L Y
P R I M Á R N Í H O
O K R U H U
P R O P O T Ř E B Y
T E C H N I C K É
D I A G N O S T I K Y
Petr

Markov

Příspěvek popisuje výpočtové modely některých komponent primárního okruhu jaderných elektráren typu VVER, jejich užití
pro určeni frekvenčně modálnich vlastnosti a porovnání takto
získaných hodnot s hodnotami zjištěnými v elektrárně.
Klíčová slova:

VÝPOČTOVÉ MODELY, METODA KONEČNÝCH P1(VK»5,
JADERilt REAKTOH, PRIKÁRKÍ OKKUH, VVEH,
1REKVE11ČKÉ MODÁLNI ANALÝZA, VIBRAČNÍ
DIAGNOSTIKA.

1. Úvod
Pro zajištěni bezpečného chodu jaderných elektráren je
zapotřebí uvést do provozu kontinuální nebo alespoň periodickou kontrolu stavu těchto zařízení. Jednou z metod, kterou je možno určit změny stavu takových zařízení i jejich
příčiny je vibrační diagnostika. Zařízení pro sledování vibraci ee na našich jaderných elektrárnách b£žně instaluje,
je tedy třeba ho doplnit znalostmi o dynamickém chování
sledovaných c'c;ektů tak, aby se monitorování vibrací mohlo
povýšit na vibrační diagnostiku. K tomu je zapotřebí vytvořit vyhovující výpočtové modely sledovaného saríaení a jejich frekvenční modálni analýzou stanovit, kterým částem
odpovídají Jednotlivé vrcholy v naměřeném frekvenčně-amplitudovém diagramu. Ověření správnosti těchto výpočtových modelů se provádí porovnáíiim vypočtených frekvenčně modálních
vlastností s hodnotami naměřenými. To budeme dělat jednak
pro skutečné jaderné reaktory a za druhé na vyrobených modelech. Dalšic krokem pak bude na overených výpočtových node-
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lech simulovat všechny možné poruchy a určovat jejich vliv
na hodnoty znázorňované měřeným frekvenčné amplitudovým diagramem. Tím

určíme

jednak

kvalitativní

odezvu

frekvenčně-

amplitudového diagramu na jednotlivé poruchy a za druhč meze
změn (frekvencí, amplitud) v tomto diagramu, které je možno
připustit pro bezpeční' chod jaderného reaktoru.
2.
MEB-ítžtfi
Ze všech známých numerických metod mechaniky kontinua je
pro

výpočet

frekvenční:

niodálnich

vlastností

nejvhodnější

metoda konečných prvků. Tato metoda umožňuje řešit úlohy pro
velice

komplikované geometrické

tvary.

Její nevýhoaou viíak

je velmi obsáhlé zadávání dat a složitá interpretace výsledků,

kter6

moderní

jsou ve

soubory

formě

MKP

jsou

balíku potistcni.no papíru.
doplnený

o pre- a

postprocesory,

které tyto nevýhody alespoň zčásti odstraňují.
umožňuji interaktivní zadávání úloh,

1'roto

Preprocesory

takže se vytvářený mo-

del ihned zobrazuje na obrazovce, dále generovaní dat, které
značně

urychluje

proces

tvorby

výpočtových

raodclů

apod.

I'ostprocesory zase umožňují grafickou interpretaci výsledků,
takže

ohromné

soubory

dat mohou zůstat na magnetických me-

diích a Člověk může studovat výsledky pouze v čitelné formě
obrázků, diagramů a tabulek.
V prvé fázi jsme moli k disposici pouze soubor programů
bAP ti6 a m T A B . SAP U6 je přepis velni známého programu 1>AP 4
pro

osobní

počítače kompatibilní c IDK-PC, ^'ihb je univer-

zální pře- a postprocesor
netodou
typ

konečných

počítačů.

Ii24,

prvků,

Počítali

coii je počítač

pro několik
který

pro^'amu

počítajících

je naprogramován pro stejný

jcne nejdříve

kompatibilní

na počítači

s ILK

OL1VEVT1

TC-'Á'i, j.-oad&ji na

počítači iiEUCOi* (kompatibilní s IBk rC-AT/286). lento soítv;are a hardware umožňoval počítat pouse úlohy menšího rozsahu.

Proto

dříve

byl po propočteni řady ovtřovccich příkladu n e j -

vytvořen

výpočtový

model

chladící
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cnyčky

primárního

c kruhu VVEJi 440.
Tento model byl samozrejmé tvořen podle výkresové dokumentace a je zobrazen na obr. č. 1. ťotrubí jsou modelována

J

Ľbr.1. Výpočtový model chladiči smyčky VViih 440
velmi přesni- potrubními prvky, ale modely hlcvniiiO cirkulačního Čerpadla, hlavních uzavíracích ^rn>atur a parogeneri-toru
byly vytvořeny z nocníkových prvku tak, i.by ckutečnosti odpovídaly -hlavní
VarocenerLtoru

rozmčry
pak

kromo

a

hmotnost.
techto

dvou

U

výpočtového isodelu

podmínek

přistoupily

,ie£té další - stejná hmotové momenty setrvačnosti k osám x,
y

a z.

Výpočtový

model

chlcaící

smyčky

j.rir.:í-rniho okruhu

VVEi; 440 RIL 53 uzlových bodů, 16 nosnikových prvků modelujících HUA, liCČ a ili, 33 potrubních prvků, s nichi 7 je oblou-

2 hraniční prvky a 4 prutové prvky. Hraniční prvky mode-

kô,

lují pružné uloženi armatury v bodu 10 na teplé větvi chladící smyčky a pružnou oporu potrubí v bodu 29 studené větve
smyčky.

poměrně věrné závesy paro-

Prutové prvky modelují

gener&toru.

Oba konce potrubí jsou pevně vetknuty (body 1 a

49) stejně

jako koncové body závěsů (body 50 až 53)- l^le

jsou

upevněny

ve

směru y

koncové

body

trojnoiky

hlavního

cirkulačního čerpadla. Prvých p£t vlastních frekvencí určených programem UAP Í36 pro tento výpočtový model je uvedeno v
tabulce č. 1.
Vlastní
tvar č.

f Sk.
0.2tí

1
2

0.5b
0.7b
1.19
1.2b

3
4

5

Ha

uvedeném výpočtovém modelu by_

la prováděna celá řada úprav s cílem
zjistit

jeho

(zmenu vla-

stních frekvencí) na různé změny modelu, napr. změnu hmotnosti iiCČ, zmenu

tuhosti

podperných

tuhosti v bodech
dajnosti

Tabulka č. 1

citlivost

Všechny

tlakové
tyto

pružin, zmenu

1 a 49

změny

(vliv

nádoby)
však

podatd.

vykázaly

pouze malé posuvy ve spektru vlastních frekvenci modelu.

3.

¥iBĎČtGY&_mcÔ£l_£hl&dÍ£Í_£mi:člsx-yrimíiĽflih2_2kí:uliu

niíh_lflíiQ
Výpočtový model této chladící smyčky je uveden na obr. č.
2.

I-.odel je tvořen 17 potrubními prvky,

které velmi dobře

modelují vlastní potrubí chladící smyčky. Hlavní cirkulační
čerpadlo

a

parogenerátor

jsou

vymodelovány

22 noer.ífcovýni

prvky, 'i'ento výpočtový model vychíizi z předpokladu, že ňCC a
PG jsou podstatně tužčí než chladící smyčka jako celek a že
tedy nebudou ovlivňovat svými vlastními frekvencemi krr.itáni
celé soustavy.

Model HCC odpovídá originálu sv$-!r.i hiavr.icsi

rozmčry, celkovou hmotností a jejím přibližným rozločeniir. po
výšce.

U modelu paropenerátoru je dodržena celková ř.r.ctncst

a hmotný monientsetrvačnosti k ose prochítsejici jeho těžištěm
a rovnoběžně s osou y.
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í'br. 2. Výpočtový model chlaaíci smyčky VVKH 10UU
Vlastní
tvar ô.

frekv.

1

O.b3

2

c. 06

dostatečné tuhou a hmotnou.

3
k

2.48

řech

6.06

toru a ve třech bodech na konci HCČ

V;.'F •

11.62
iabulka č. 2

Chladicí

Ľmyčka je v bodech 1

39 pevne vetknuta,

a

protože opčt po-

vazujene tlakovou nádobu reaktoru sa
Ve čty-

podepřených bodech parogenera-

je zamezen pohyb ve směru osy y.
Prvých

pět

90

vlastních

frekvenci

vrčených procramem SAP 86 pro tento výpočtový model je uve
deno v tabulce č. 2.

Pomocí preprocesoru m T A B byl vytvořen též výpočtový model
tlakové nádoby

VVER

1000. Tlaková nádoba byla vymodelována

osmíuzlovými trojrozměrnými prostorovými prvky. ílodel popisuje nádobu poměrně verne,

zanedbána

připojení potrubí chladících smyček.

jsou pouze hrdla pro
Protože program LJAP 86

nemá Sestiuzlové prostorové prvky, které by umožnily uzavřít
elipsovité dno dole byla tato spodní část dna nádoby vytvořena trojúhelníkovýiai deskami - dvěma vrstvami v ose propojeným
14

nosníkovým

dílků

tak,

prvkem,

aby byly

lielení po obvodu bylo zvoleno na
správné

umisteny uclovfc

body pro

budoucí připojení chladících smyček.
Výpočtový model tlakové nádoby roá již !?0b uzlových bodů,
238

prostorových

ocmiuzlových

prvku,

2b trojúhelníkových

dechových a 1 nosníkový prvek.

Vlactni
tvar č.

ill li.

1

72 .í?
72 .7

3
4

7fc .9
Ti . 4

b

Lb .7

Vabulka Č. 3

V místě upevnční tlakové nádoby na
základ

je všech 14 bodů na vnějším

obvodu

vetknuto.

Bylo

epočteno 10

nejnižších vlastních frekvencí tohoto modelu a vykresleny jim odpovídající

tvary

kmitání.Prvých pět

vypočtených vlastních frekvenci
je uvedeno v tabulce č. 3.

Výiocto-. ý nodcl nosní-ho \clcc V VIL 1000 byl \ytvoren ;.odobnč jako model tlakové nádoby, lo obvodu byl rosdi-lcn takt
na 14 dílků, tby bylo noiino v bucioucnoati vloäit nodel nosnóiio válce do tlakové nádoby.

Protoáe nosný válec mú r.enší

tloušťku a splňuje pi-eupoklaú pro tenkostenné ckoi-ejiny, byl
vymodelován
elementu.

t Čtyřůhelníkových a trojúhelníkových čosi:ovych
: ro

výpočet to vsak není L^dni. úspora,
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;..rctoi:e

deskové

elementy

prostorové

mají

v

každém uzlu 6

stupňů volnosti

a

3. tóá tedy tato úloha prakticky stejný
počet rovnic jako výpočet tlakové

pouze

Vlastní
tvar 6.

Vyp.
frekv.

1
2

22.39
22.4*

nosný válec pevně vetknut. Opět bylo

3

45.62

frekvencí a vykresleny jim odpovída-

4

45.65

jící vlastni tvary kmitáni.

5

49.75

pět vypočtených vlastních frekvencí

nádoby.

V místě spojení B tlakovou

nádobou je v tomto prvém přiblížení
spočteno

Tabulka č. 4

10

nejnižších

vlastních
Prvých

je uvedeno v tabulce č. 4.

Kromě stručně popsaných výpočtových modelů některých částí primárních okruhů jaderných reaktorů W E R

440 a 1000 byly

navrženy výpočtové modely víka tlakové nádoby a koše aktivní
zóny VVEIí 1000. Lále je třeba navrhnout a realizovat výpočtové modely bloku ochranných trub a horního bloku VVEH 1000.
Tím

budeme mít

připraveny

hlavní části

jaderného

reaktoru

VVKK 1000.
lía jaře 1989 byl do 2ES s.p. Škoda dodán výkonný výpočtový

systém

bitové

metody

grafické

konečných
stanici.

prvků

Tento

SYSTUS

počítající

proGraniový

systém

na
by

32
měl

umožnit počítat rozsáhlejší úlohy, protože je zde k disposici

víítší

systém

kapacita

i

včtcí

dokončili

vnitřní

výpočetní

paměti,
rychlost.

jeho ověřování a naučili

iiejblizčí dobč

budeme muset převést

pokročilejší
V

současné

výpočtový
době

jsme

jsme se ho pouiiívat. V
již navrženo výpočtové

nodely pod tento výpočetní systém a vytvořit v nére chybějící
n.odely. Výsledky obdržené DYÍiTUSeta porovnáme s výsledky thrw
L6 a s mčrenicii. Dále budeme muset vytvořit výpočtové raodely
pro modelová sařízení primárních okruhů VVĽR 440 c 1ť00 a
porovnat

i

tyto

výsledky

s měřeními,

řoton nastane

fáce

spojování odpovídajících ci dílů jednotlivých zařízení, ivi
tom

budeme

sledovat,

jaký

vliv má
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spojování

jednotlivých

..omponent na výsledné vlastní frekvence. Programový soubor
ĽYSTU5 umožňuje též uvažovat vliv obklopující kapaliny na
skořepinové i silnostěnné konstrukce, což umožní dále přiblížit výpočtové modely realitě primárního okruhu.
Literatura
/1/iíajer J. a kol., Ověření teoretického modelu chladící
smyčky a výpočet frekvenčně modálnich charakteristik.
Výzkumná zpráva ZES Škoda a ÚTSSK ČSAV, Plzeň, 1988.
/2/Markov P. a kol., Sledováni vlivu montážnu provozních
parametrů na dynamické vlastnosti chladící smyčky.
Výzkumná zpráva ZES Škoda a ÚTbSX ČSAV, Plzeň, 1989.
/3/ liarkov P., liajer J., Tvorba výpočtového modelu a určeni
frekvenčně modálních vlastností chladící smyčky
primárního okruhu jaderného reaktoru VVEii 1000. Výzkumná
správa íiTSKK ČSAV á ZES Škoda, Plzeň, v tisku.
Inc. Petr iiarkov, CSc., Ústav technologie a spolehlivosti
strojních konstrukcí ČÍ3AV, Veleslavínova 11, 301 14 Plzeň
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0 JEDNÉ
METODĚ
ROZPOZNÁVANÍ
N Á H O D N Ý C H
PROCESU
Jiří Michálek
V príspevku je popsána metoda vhodná pro rozpoznávání náhodných procesů, které vykazuji významné harmonické složky více
či méně náhodné se objevující.
Klíčová slova: PERIODOGRAM, DETEKCE SKRYTÝCH PERIODICIT,
DISKRIMINACE ROZDĚLENI PRAVDEPODOBNOSTI.
1.

Motivace_a_matematický__mod_el

Jedním z velice účinných prostředků sloužících technické
diagnostice Je matematická statistika. Informace o stavu zařízení, které má být diagnostikováno, získáváme nejčastěji
měřením určitých veličin. Základním faktem je přítomnost
náhodných chyb, které se přidávají k měřeným veličinám, a
základním předpokladem diagnostické úlohy Je předpoklad o
změně informace obsažené v měřeních při změně stavu sledovaného zařízení.
V praxi se často setkáváme s posloupnostmi či procesy,
které v sobe obsahuji harmonické složky. Ihned vyvstává
problém odhalení nejdůležitějších harmonik a odhadů Jejich
frekvencí a amplitud. Technická diagnostika může klást zcela
evidentní otázku o vlivu stavu zařízení na chování typických
harmonik, a tím pádem na chování Jejich frekvencí a amplitud. Stojíme tak před problémem, který lze řešit prostředky
matematické statistiky. Abychom zvolili co nejsprávnější
prostředky pro zpracování získaných dat. Je nutno vytvořit
konzistentní matematický model. Pro jednoduchost budeme pracovat s jednorozměrným případem. Nechť x(.) značí námi sledovanou veličinu. Jestliže x(.) v sobě obsahuje nějaké harmonické složky, lze x(.) vyjádřit ve tvaru
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x(t) »

M
£

a k cos(Xkt +0^) + b k sin(Xkt • £ k ) + n(t).

O veličinách n(.) se nejčastéjl předpokládá, že Jsou navzájem nekorelované, i když lze uvažovat i složitéjši
prípad, napr. gaussovský barevný Sum. Obvykle Je předpokládáno, že n(.) Je centrovaná, tedy
E{n(O) - O.
Pokud veličiny a, b, X, a, fi Jsou pouze nenáhodné parametry
modelu, pak
M
E(x(t)) - I a k cos(Xkt + 0 ^ ) + b k sln(Xkt + 0k).
Lze provést zjednodušeni tohoto modelu do tvaru
M
xít) * Z \ cos(Xkt) + B k sin(Xkt).
Veličina t může představovat Jak diskrétní, tak i spojitý
čas. Metodika pro odhalováni skrytých period Je založena obvykle na studiu periodogramu, viz ti]. Odhalování nejdáležitéjsích harmonik Je založeno na chováni následující charakteristiky, periodogramu

x

V > - srn X

v prípade t diskrétního, a

f

v případe t spojitého. Zhruba lze říci, že ty body X«<-n,n>.
v nichž periodogram nabývá velkých hodnot, odpovídají
významným periodicitám. Je vsak nutno mít na zřeteli též
omezeni statistických postupů. Je-li délka posloupnosti N
relativné malá vůči skutečné period* T^ » |5 , jeví se tato
perioda spíže Jako trend. Je rovnéž zřejmé, že frekvence
vysál nežli vzorkování měřeni Jsou ztraceny. Z technických
důvodů se užívá vždy liché N, tedy N * 2m+l. Hodnoty perlodogramu se pak počítají v bodech Xfc * =jp , k * 1,2,...,m.
Získají se tak hodnoty X N <X k ), k - 1,2
m. Uspořádáním
dle velikosti a použitím Plsherova testu, viz [i), lze rozhodnout, zdali frekvence odpovídající nejvétsi hodnote K X ^ )
Je signifikantní či nikoliv. Po vyloučení první signifikantní frekvence lze tento postup opakovat, a tím postupné objevit skryté periodicity. Získáni odhadů příslušných ampll-
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tud A k . B k je již pak rutinní záležitostí metody nejmenších
čtverců. Takto lze postupovat, pokud parametry modelu jsou
nenáhodné. V praxi se ale můžeme setkat s prípady, kdy se
významné frekvence objevují více či méně náhodné v průbéhu
sledování měřených veličin. Takovýto prípad lze popsat obecnějším modelem, a to
H
xít> « Z \ cos Xfct + Bk sin Xkt + n(t),
kde A k (.), B k < > Jsou již náhodné veličiny tvořící náhodný
proces. Ta skutečnost, že A k (t) • Byit) « 0 pro t z určitého
časového intervalu, představuje absenci odpovídající frekvence Xj.. Budeme předpokládat, že Jednotlivé funkce se mohou
objevovat navzájem nezávisle. Tento model popisuje též 1 tu
skutečnost, .že frekvence se neobjevuje náhle a rovněž náhle
nemizí, nýbrž je zpočátku postupně buzena a ke konci tlumena. Vytvoření odpovídajícího modelu tomuto faktu, tzn. přesný popis procesů \l->, B k í ' ) > b y b v l ° v e *ice obtížné, a
proto Je nutno vzít za vděk modelem jednodušším. Budeme
ignorovat ony přechodové zóny buzeni a tlumení frekvencí,
tzn. budeme trváni těchto přechodů považovat za zanedbatelné
vůči celkové době trvání dané frekvence. Pak lze psát
A k <t) - A k « k <t)
Bk(t).BkVt).
kde A k , B k jsou pevná čísla a ?k<-> Je náhodný telegrafní
signál, tj. náhodný proces nabývající hodnot 0 a 1 pouze.
Jedná se o homogenní markovovský proces, který nabývá pouze
dvou stavů, 0 či 1. Jeho evoluce je popsána pravděpodobnostmi přechodu
p

p

kde

0 i > ( h ) " rkh

tlel

i0

< h )

*

" 6kh

o ( h )

*

°k

vují parametry procesu. Lze ukázat, že existuje stacionárni
rozdelení, které definuje proces <£<•> Jako slabé stacionární proces se střední hodnotou
E<ík<t>> •-
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*

a kovarianční funkci

r
Hodnota

—y

7t

k

. predstavuje tedy střední dobu setrváni ve

k+ťV
A

stavu 1.
Volbou parametrů Xfc, JÍ. lze tedy v našem modelu ovlivňovat
výskyt Jednotlivých významných period.

Nechť tedy X J t X 2 ,...X N značí naměřené hodnoty vzniklé
vzorkováním sledovaného signálu. Budeme předpokládat, že
sledovaný signál Je součtem lineární kombinace náhodně se
objevujících harmonik a bílého šumu, Jak bylo výže popsáno,
výskyt té které frekvence je určen parametry jv.» cV, které
neznáme,
jakož
neznáme
i
ony
významné
frekvence.
Předpokládáme rovněž, že každý stav, ve kterém se dané
zařízení nachází, má své typické frekvence a amplitudy a též
i typický Jejich výskyt. Je nutné předpokládat, že počet pozorováni N je dostatečné velký, řádové tisíce. Rozdělme soubor pozorování vzestupné dle času do K tříd o stejném počtu
prvků, kde K Je nejméně 20 - 30. Je žádoucí mít v každé
třídě alespoň 50 pozorování. V každé třídě spočítáme periodogram a provedeme postupné Fisherovy testy skrytých frekvencí. Jak bylo popsáno výže. Takto získané významné frekvence v Jednotlivých třídách budeme považovat za celkověvýznamné a spočítáme pro každou takovou frekvenci její relativní četnost výskytu ve třídách. Tato relativní četnost by
měla být dobrým odhadem pravděpodobnosti výskytu významné
frekvence. Jak plyne z nažeho modelu, tzn. odhadem pro
-. Dokud budeme mít možnost tímto způsobem zpracovat data po dostatečně dlouhou dobu při prakticky
týchž
podmínkách, lze na základě zákona velkých čísel dosáhnout
dobrých odhadů těchto pravděpodobnosti výskytu. Tak lze
získat pro Jednotlivé stavy zařízení, Jež nás zajímají, typické parametry, které mohou sloužit k rozlisováni stavů
zařízeni. Získaná data budou zpracována právě popsaným způ-
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sobem a získané relativní četnosti jednotlivých významných
frekvenci porovnáme s pravděpodobnostmi Jejich výskytu. Ty
relativní četnosti, které budou nejvíce "podobné" některým
pravděpodobnostem odpovídajícím nejakému stavu, budeme pak
charakterizovat Jako výskyt tohoto stavu. "Podobnost" lze
merit pomocí některých běžných diskriminačních vzdálenosti
pro rozlisováni rozděleni pravděpodobnosti, napr. pomocí
Hellingerovy vzdálencstl, viz [21.
3

-

Výže popsaná metoda byla aplikována na data získaná
měřenim vibrací parogenerátoru 1. bloku JEV2. Cílem bylo
určit teplotní závislost typických frekvencí parogenerátoru
ve stacionárním režimu práce pri různých stavech. Stav je
charakterizován tlakem v potrubí a počtem čerpadel v chodu.
Signál byl snímán současně na dvou různých místech parogenerátoru, jedna proměnná odpovídá vibracím v podélném směru,
druhá ve směru kolmém. Snímací frekvence byla 500 Hz. V
každé proměnné bylo k dispozici 7000 pozorování v 10 různých
stavech. Počet prvků v každé třídě byl 201, tzn. bylo k dispozici 35 tříd. Z 35 získaných periodogramú byly určeny relativní četnosti detekovaných frekvencí. Již na první pohled
bylo vidět, že různým stavům odpovídají různé frekvence s
různými četnostmi. Z měřeni vyplývá, že podstatný vliv na
vibrace mají čerpadla, neboť při Jejich nečinnosti se objevují naprosto Jiné spektrální charakteristiky, nežli při jejich chodu. Co se týče teplotní závislosti, je nutno konstatovat, že z daného množství stavů není možno zodpovědné na
tuto otázku odpovědět, neboť 10 stavů se žalostně malý podel
pro provedeni vícerozměrné regrese.
(1] J. Anděl: Statistická analýza časových řad. SNTL Praha,
1»76.
(2) P. Llese, 2. Vajda: Convex Statistical Distances.
Teubner-Texte zuř Mathematlk, Teubner Verlag, Leipzig
1967.
RNDr. Jiří Michálek, CSc, Ostav teorie informace a automatizace ČSAV, Pod vodárenskou věži 4, 182 08 Praha 8, Libeň.
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PROGRAMOVÉ VYBAVENIE FUNKČNÉHO VZORKU DIAGNOSTICKÉHO SUBSYSTÉMU PRE DIAGNOSTIKU HCČ TYPU 317

Vladimír Murín, Ján Sýkora

Príspevok uvádza štruktúru a popis činnosti základného programového vybavenia funkčného vzorku subsystému pro diagnostiku HCČ typu 317 a výsledky overenia činnosti subsystému
v laboratórnych podmienkach.

Klučové slová : VIBROAKUSTICKÁ DIAGNOSTIKA,
HLAVNÉ CIRKULAČNÉ ČERPADLÁ,
PROGRAMOVÉ VYBAVENIE

1.

Úvod
Funkčný vzorok subsystému pre diagnostiku HCČ typu 317

je vo VÚJE Trnava riešený formou zákazky pre ŠKODA ZES. V
roku 1986 bola ukončená prvá etapa tvorby subsystému. Počas
tejto etapy bola uzavretá otázka technickej časti a bolo vypracované základné uživatelské programové vybavenie. Konečný
návrh hardwarovej štruktúry subsystému bol podmienený požiadavkou zadávatela na minimálnu devízovú náročnost použitých komponent pri dodržaní požadovanej funkcieschopnosti. Z funkčného
hladiska má subsystém umožňovat trvalé sledovanie všetkých
6 HCČ typu 317 na jednom bloku elektrárne VVER 440. Hlavná
pozornost bola sústredená na zabezpečenie sledovania mechanického kmitania HCČ v oblasti akustických frekvencií a na sledovanie emisií ultrazvukových polí.
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2.

Hardwarová štruktúra
Štruktúra technickej časti subsystému je znázornená na
obr. č.l.
Mechanické kmity HCČ sú snímané VA akcelerometrami (4 na
každom HCČ) a po úprave predzosilnovačmi a zosilňovačmi je
signfl vedený cez dva multiplexery na vstupy prevodníkov vstupnej jednotky počítača. Emisia ultrazvukového póla je snímaná
dvomi UZ snímačmi na každom HCČ. Po úprave impedančními transformátormi sú signály z UZ snímačov vedené do multiplexeru, ktorého
výstupy sú ďalej spracovávané zariadením DIAGNOST z ČVUT Praha.
Výstupy DIAGNOST-ov predstavujúce vlastne efektívnu hodnotu UZ
signálu sú privedené na další MUX umožňujúci privedenie na
vstupnú jednotku počítača.
Všetky tri multiplexery sú riadené z centrálnej vyhodnocovacej jednotky. Za účelom vykonávania neštandardných meraní
výstupy č.2 až 5 z MUXu č.3 pred vstupom do prevodníkov prechádzajú dvojicou filtrov. Tým je vytvorená možnosi pásmovej filtrácie všetkých signálov. Výstupy č.4 a 5 prechádzajú naviac
usmerňovacími obvodmi, ktoré spolu s filtrami umožňujú vykonat
nízkofrekvenčnú "obálku" vstupného signálu. Takto upravený signál je vhodný na detekciu volných častí v HCČ.
Výstupy č.O a 1 MUXu č.3 vstupujú do tzv. upravovacích obvodov, ktorých výstupy predstavujú prvé štyri vstupy prevodníkov 1 a 2 vstupnej jednotky. Upravovacie obvody vytvárajú zo
vstupného signálu zrýchlenia VA akcelerometrov signál odpovedajúci rýchlosti, zrýchleniu a výchylky v pásme do 400 Hz a signál
zrýchlenia v pásme 1 - 1 0 000 Hz. Všetky MUXy a filtre sú programovo riadené z centrálnej jednotky. Zároveň je programovo riadené privádzanie testovacieho signálu na vstup predzosilnovača
lubovolnej trasy VA signálov.
Ako centrálna vyhodnocovacia jednotka bol použitý systém
M 16-22. Jedná sa o 16 bitový minipočítač rady SMEP II. Pre
potreby zabezpečenia požadovaných funkcií subsystému bola v
ÚTK SAV Bratislava vyvinutá špeciálna vstupná jednotka (ozn.
RJAČ) na digitalizáciu vstupných signálov. De tvorená štyrmi
12-bitovými A/D prevodníkmi a vybavená DMA kanálom pre priamy
prístup do pamäti počítača. Každý prevodník umožňuje vzorkovat
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frekvenciou50 kHz a v špeciálnom prípade pri využití všetkých
prevodníkov je jednotka schopná vzorkovat jeden signál frekvenciou 200 kHz. Vstup každého prevodníka je tvorený 16 kanálovým
MUX-om.
Pre potreby tlače protokolov a grafických výstupov bol
k systému M 16-22 pripojený inteligentný terminál vytvorený
vo VÚJE na báze grafickej tlačiarne CONSUL 2111 doplnenej terminálom OSMI z ÚTK SAV. Riadenie inteligentného terminálu sa
vykonáva cez štandardné paralelné rozhranie PAD B. Riadenie
signálových MUXov, filtrov a testovacej logiky je realizované
cez 16 bitový paralelný interfejs PAD 16.
3.

štruktúra programového vybavenia
Základnou časíou programového vybavenia centrálnej jednotky je operačný systém DOS RV V3. Jedná sa o výkonný viacúlohový
a viacužívatelský operačný systém pre prácu v reálnom čase. Systémové programové vybavenie poskytuje širokú škálu služieb a
možností tvorby programov.
Pre potreby subsystému boli systémové programy doplnené
o drivery na ovládanie neštandardných periférií a o systém SVS
pre vytváranie databázy a prácu s ňou.
Samotné uživatelské programové vybavenie bolo vytvorené
s využitím možností systému DOS RV doplneného o systém SVS.
7.1. Rozširujúce- systémové programové vybavenie
Pre zabezpečerie možnosti štandardného riadenia neštandardných periférií boli vytvorené a do operačného systému DOS RV V3
zaradené nasledovné drivery :
1.
2.
3.

Driver RJAČ
Driver pre inteligentný terminál
Driver riadenia MUXov, filtrov a testovacej logiky.

Jednotka RJAČ z hladiska riadenia predstavuje neštandardné rozhranie. Z hladiska zbernice sa ovláda sadou registrov a
dáta ukladá priamo do 0P počítača. Oriver bol vytvorený ako
pre zariadenie typu DMA avšak cast parametrov dostáva v ta-
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bulke z volanej úlohy. Adresa tabulky je jeden parameter štandardnej V/V makroinStrukcie systému DOS RV ktorou sa driver inicializuje. Vytvořený driver umožňuje plné využitie všetkých možností jednotky ROAČ Štandardnými prostriedkami systému DOS RV.
Inteligentný terminál komunikuje s počítačom cez štandardné
8 bitové rozhranie IRPR. Vyžaduje však obojsmernú komunikáciu
a špeciálne zavádzanie údajov. Z toho dôvodu je komunikácia opäí
neštandardná a nebolo možné použit napr. driver na snímač a dierovac DP.
Pre riadenie terminálu bol vytvorený špeciálny vstupno/
výstupný driver, ktorý z hladiska užívatela sa javí iba ako
výstupný. Vstup dát z terminálu, ktoré majú charakter potvrdenia
prijatých dát vykonáva driver autonómne. Užívate! vytvorí v OP
dáta v požadovanej forme a pomocou štandardnej V/V makroinštrukcie vykoná výstup dát.
Riadenie MUXov, filtrov a testovacej logiky bolo vyvíjané
vo VÚJE a pripojené k počítaču cez 16 bitové paralelné rozhranie
PAD 16. Vytvorený driver okrem prenosu dát do riadiacej logiky
zabezpečuje aj úpravu dát. Je možné zvolit režim, v ktorom po
zadaní MUXu a čísla vstupu daného signálu driver vytvorí sekvenciu dát, ktorá spôsobí prepnutie požadovaného signálu na daný
výstup MUXu č.3. Riadenie sa vykonáva cez štandardné V/V makrá.
Operačný systém DOS RV bol ďalej doplnený o systém SVS a
program VDE.
Systém SVS (Smep Video Systém) z Kovoprojekty Bratislava
predstavuje efektívny prostriedok pre programovanie komunikácie
užívatela s počítačom na alfanumerickom termináli.
Spôsob práce s terminálom je založený na formátovaní
obrazovky tzv. maskou t.j. jej rozdelení na pevné texty a tzv.
položky. Položky je možné z programu čítai ale aj zapisovat,
pričom SVS robí konverziu položky na daný typ a kontrolu syntaxe. Súčasne je možné přidělit položke rôzne tzv.videoatribúty (blikanie, zvýšený jas, ...) a edičné atribúty (zarovnanie, . . . ) . SVS obsahuje prostriedky pre vytváranie masiek
a ich formy vhodnej pre zaradenie do programu. Zároveň umožňuje
dynamické využívanie masiek v programe.
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Jednou z aplikácii SVS je program VOE určený na přípravu
údajov. Pomocou masiek umožňuje interaktívny prístup k dátam
uloženým v súboroch na disku a vytváranie nových .súborov. Podmienkou je konštantná dĺžka vety v súbore a konzistencia dát
v súbore s položkami v maske. Pritom jednu vetu možno zobrazil
aj viacerými maskami. Keďže je možné vytvorii opis masky s
položkami na tlačiareň je systém SVS.s programom VOE vhodným
prostriedkom pre prácu s databázou subsystému a komunikáciu
užívateia s počítačom pri riadení práce subsystému.
3.2. Uživatelské programové vybavenie
Úlohou uživatelského programového vybavenia je zabezpečit
trvalé sledovanie mechanického kmitania a emisií ultrazvukového
póla všetkých 6 HCČ na 1 bloku elektrárne. Princíp sledovania je
nasledovný :
Pred začiatkom samotného sledovania sa v rámci tzv. režimu
učenia (RU) vytvoria dva etalony všetkých sledovaných parametrov a ich smerodajných odchýliek (SO). Po ukončení RU sa pre
všetky parametre určia na základe 50 tzv. absolútne a trendové
medze, ktoré slúžia v ďalšom na indikáciu zmeny stavu každého
parametra. Jeden etalón tzv. absolútny je určený na trvalú archiváciu východzieho stavu. Tzv. trendový etalón sa v rámci sledovania využíva na porovnávanie s aktuálnym stavom parametrov avšak
v určitých definovaných časových rozostupoch je aktualizovaný pre
podchytenie pozvolných zmien parametrov počas sledovaného obdobia. V rámci RU je možné okrem vytvorenia nových etalónov vykonat aj tzv. doplnkový RU počas ktorého sa s určitou váhou
pripočítava k bázovému etalónu definovaný počet aktuálnych
hodnôt parametrov a na záver sa určia nové medze. Takto získaný
bázový etalón nahradí aj trendový etalón. Táto možnosi zaistí
prispôsobenie etalónov na vzniknutú trvalú zmenu v charaktere
signálov.
Samotné sledovanie prebieha v dvoch cykloch. Tzv. krátky
cyklus (KC) slúži na monitorovanie zmeny stavu signálu. U VA
signálov sa v KC sleduje efektívna hodnota a dvojamplituäa výchylky do 500 Hz, u 07 signálov efektívna hodnota signálu.KC
sa vykonáva nepretržite a v každom cykle sa každý parameter
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porovnáva s etaiónom. V prípade, že došlo u niektorého paranetra ku zmene stavu t.j- došlo k prekročeniu medze alebo návratu
pod medzu alebo bola prekročená iná medza ako v predchádzajúcom
cykle, dôjde k výpočtu všetkých sledovaných parametrov (v prípade VA signálov). U signálov UZ sa vykoná zápis do poruchového
archívu. U VA signálov sa určí stav ostatných parametrov a podlá
toho kolko z nich vykazuje zmenu stavu, vykoná sa záznam do
príslušného poruchového archívu.
Tzv. dlhý cyklus (OC) slúži na vytváranie archívu všetkých
parametrov sledovaných signálov. DC sa vykonáva v definovaných
časových rozostupoch a archivuje aktuálny stav signálu v danom
okamihu. Volbou časových rozostupov a počtom zaznamenaných záznamov je daný čas pamätanej histórie vývoja parametrov.
U VA signálov sa v rámci DC resp. pri výpočte inicializovanom v KC počítajú nasledovné parametre vždy zo 16 priemerov :
parametre KC
efektívna hodnota rýchlosti
stredná frekvencia rýchlosti
9 efektívnych hodnôt zrýchlenia vo vybraných frekvenčných
pásmach (z efektívneho spektra)
efektívne spektrum (512 hodnôt).
Všetky parametre sú v pásme do 500 Hz.
Posledný parameter je efektívna hodnota zrýchlenia do
10 kHz.
U UZ signálov sa archivuje iba efektívna hodnota.
Z uvedeného vyplýva, že subsystém pre svoju činnosí potrebuje rozsiahlu databázu. Táto bola vytvorená programom VDE a
systémom SVS.
Databázu tvoria :
bázový etalon - pre každý signál obsahuje parametre, medze
a efektívne spektrum
trendový etalón - "
poruchový archív indikácií - pre každý signál 15 záznamov
poruchový archív indikácií a parametrov - 4 záznamy pre
každý signál
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poruchový archív indikácií, parametrov a efektívneho
spektra - 4 záznamy pre každý signál
archív DC - 4 záznamy pre každý signál
pracovné súbory.
Dva pracovné súbory slúžia na riadenie práce subsystému.
Jeden z nich je riadiaci a slúži na volbu režimu činnosti
a nastavenie pracovných parametrov subsystému a druhý
obsahuje informácie o každom VA signále.
súbor UZ signálov - obsahuje informácie o každom UZ signále, archív DC a poruchový archív.
Programové vybavenie je realizované tromi samostatnými
úlohami. Jadro tvorí úloha HP zabezpečujúca riadiacu činnost
a plní úlohy archivácie. Úloha FFT vykonáva pomocné funkcie
a úloha VYS umožňuje tvorbu protokolov. Úlohy FFT a VYS boli vytvorené ako samostatné úlohy, pričom úloha FFT je realizovaná
tak, že po svojom spustení sa zablokuje a čaká na príjem riadiaceho bloku dát z riadiacej úlohy (HP). Po jeho obdržaní sa odblokuje, vykoná požadovanú činnost a po vrátení stavovej informácie nadradenej úlohe (HP) čaká na ďalší blok dát.
Úloha FFT je programovaná v assembleri a umožňuje vykonávat
vzorkovanie a predspracovanie vstupných analógových signálov
z jednotky RJAČ, pričom umožňuje aj riadenie MUXov. Ďalej realizuje výpočet priamej a spätnej FFT a iné nevyhnutné výpočty
v celočíselnej aritmetike. Úlohy FFT a HP pracujú nad spoločnou
4K slovnou oblastou pamäte, ktorá slúži na odovzdávanie dát
z úlohy FFT do HP.
Sústredsníp uvedených činností do úlohy FFT sa zjednodušila
činnost úlohy HP a realizovaním výpočtu FFT a dalších operácií
v assembleri sa maximálne zrýchlila činnost subsystému. Úloha
VYS je ssnostatne zbiehatelná úloha, ktorá si po spustení vyžiada nevyhnutné informácie a vytlačí zadaný počet zvolaných protokolov z databázy subsystému. Úloha HP však umožňuje pri vyžiadaní režimu tlače protokolov spustenie úlohy VYS. Po vytlačení
protokolov a ukončení úlohy VYS úloha HP pokračuje v činnosti.
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8
Rozčlenenie činnosti programového vybavenia na viac úloh umožňuje pri využití vlastnosti systému DOS RV V3 využíval kapacitu
úloh FFT a VY5 aj novovytvoreným úlohám vyššieho spracovania
dát pri zachovaní možnosti paralelnej činnosti trvalého sledovania signálov subsystému.
Úlohy VYS a HP vyžadujú pre svoju činnost komunikáciu s
užívatelom. Obe úlohy využívajú služby systému SVS.
Úloha VYS po spustení vypíše na terminál masku a umožní
zadat všetky dáta určujúce signál, databázový súbor, počet kópií
a doplňujúce informácie pre tlač protokolu.
Úloha HP po spustení zobrazí na termináli masku s položkami riadiaceho súboru z databázy. Nasledovná činnost subsystému závisí od zadania jednotlivých položiek. Je možné volit
režim sledovania alebo režim učenia (bázový alebo doplnkový) a
nastavit čas prvého a rozostupy medzi nasledujúcimi DC alebo
RU. Ďalej je možné volit režim tlače protokolov. Ostatné položky
v maske predstavujú stavové parametre subsystému a jednotlivých
signálov. Počas činnosti subsystému v režime sledovania a RU je
uvedená maska trvale zobrazená na termináli a položky sú aktualizované. Užívate! má teda prehlad o činnosti programu HP ako
aj o stave jednotlivých signálov.
Systém SVS umožňuje prístup ku všetkým dátam v databáze.
Pre riadenie činnosti subsystému je dôležité ošetrenie položiek
v druhom riadiacom súbore. Pre každý signál je možné určit
či signál má byt sledovaný, vyradený zo sledovania alebo zaradený do RU. Po spustaní úlohy HP sa testuje, či pre požadovaný
režim sú navolené signály. Ak áno, režim začne prebiehat, inak
je odmietnutý. Je možné vykonávat zároveň sledovanie určitých
signálov a vykonávat RU na vybraných signáloch.
Úloha HP vykonáva prednostne KC pre všetky vybrané signály.
Po každom KC sa v prípade že nastal čas, vykoná DC jedného signálu. V prípade, že je požadovaný aj RU a nastal jeho čas, vykoná sa RU na jeden signál.
Pokračuje sa opát celým KC.
Takto vlastne nepretržite prebieha nonitorovacis činnost
subsystému realizovaná KC.
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Overenie činnosti subsystému v laboratórnych podmienkach
Overenie programového vybavenia a centrálnej vyhodnocovacej
jednotky prebiehalo vo vývojovom laboratóriu. Vstupné signály
predstavovali signály kmitania HCČ z meracieho magnetofónu
získané na elektrárni V-l. Signál z magnetofónu bol cez upravovacie obvody privedený priamo na vstupnú jednotku RJAČ. Predmetom overenia neboli MUXy a samotné trasy signálov a systém
ich testovania.
V rámci ladenia a overenia programového vybavenia sa
potvrdila vhodnost použitého operačného systému a stavby programov. Riadenie činnosti subsystému je jednoduché, čo umožní
postupný prechod na rutinné využívanie po nasadení. Čo sa týka
vyhodnocovania signálov subsystému,preukázal spolahlivú činnost
v rôznych kombináciách režimov činnosti a vysokú přesnost výpočtu parametrov pri pomerne vysokej rýchlosti výpočtu.
5.

Záver
Overením subsystému v laboratórnych podmienkach bola
ukončená prvá čast stavby subsystému. V súčasnosti prebiehajú práce na nasadení subsystému na II. blok elektrárne V-2 EBO.
Úspešne ukončené testy dávajú predpoklad úspešného nasadenia.
Vzhladom na výkonnost systému M 16-22 a stavbu programového
vybavenia je možné subsystém adaptovat na prípadné zmeny v
charaktere signálov a štruktúre technickej časti. Podobne je
možné subsystém doplnit a nové programové súbory vyššieho spracovania signálov a dát v databáze.
Je možné předpokládat, že subsystém bude představovat
výkonný prostriedok pre trvalé sledovanie HCČ na II. bloku
EBO 2 a zároveň umožní náročnejšiu analýzu signálov pre účely
tvorby metodík vyššieho stupňa sledovania.
6.
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P R O B L t M Y

K O H U N I K A C B

P O Č Í T A C Í

T Y P U

PC

A

M B Z I

ADT

J.Rychlík, L.Kejzlar, Z.Dresler, V.Pergl
Referát

naznačuje

aolnosti

a

probléay

spojeni

řídicího

ADT a osobniai počítači typu IBM PC/XT/AT. Nezabýva
se

ŕecenía

poznatky

z

instalaci systéaů na V6SE Plzeň, ve Stavoprojektu Plzeň a

v

dalších

žádné konkrétní úlohy, ale shrnuje

organizacích, které své výsledky

jit

publikovaly.

Pro feSení základních úloh je doporučeno sériové spojení

po

lince BS-232 a programové vybavení KERMIT.
Klíčové

slova: POČÍTAČOVÁ SIŤ, ŘÍDICÍ POČÍTAČ
POČÍTAČ IBM PC, KERMIT.

Vytváření
stale

počítačových

aktuálnejšia

realizaci
zrejme

v

problémem a vystupuje

moderních

výpočetní

sítí se stave

techniky

výpočetních

ADT,

celen

do

systéafi.

OSOBNI

popredí
Naši

s touto pro ně dosud novou

pfílifi nepočítají. Zatiaco v zeaích,

světě
pri

výrobci

skutečností

kde

převazuje

neplánované hospodářství, lze propojovat libovolné

počítače

aezi

v

Bebou

vcelku

centralizovaného
pripojenia
vede

k

bez

problémů,

u

nás,

plánování, aá uživatel anohdy

terminálu k vlastniau počítači. Tento

toau, ze ulivatel je výrobci

nucen,

zeai

probléay
stav

aby

propojeni jednotlivých počítačů resil iniciativně a

s
pak

problémy
tvůrCia

způsobem sám, často ve svéa volnéa Case. Pak prohlášeni
uživatel, to vlastni řešení počítačové sítě" není daleko

"co
od

pravdy.
Počítače
energetiky
několika

rady
velmi

stovek,

ADT,

které

dobre znáay, a

jsou

u

jejichž

jsou v toato smeru

110

nás

v

oblasti

počet

dosahuje

poněkud

výjimkou.

S

počítači

Be dodává kompaktni a poměrné rozsáhlé

vybavení,

jehož

Boučástí

jsou

distribuovaných

systémů.

současné

podporován

dobé

i

Jejich

moduly

pro

efektívni

nasazen in

programové
instatlaci

provoz

vysSich

je

v

operačních

systémů a mikroprofrámovou podporou. Každý uživatel počítačů
ADT vi, Cenu vděčit za tuto skutečnost.
V poslední dobe se u nás objevila nová móda "PC". Mnozí
přívrženci

tohoto

fungující
všechny

a

dosavadní

zjednodušující.
neznamená

trendu

zatracuji

vfie

ve stolních počítačích

jen

problémy.

Vždyt

Tento

srovnávat

sečíst

již

vidí
pohled

dva

zažité

"všelék"
je

ale

počítačové

kapacitu vnitrní

parnéti

a

feSíci
silne
syBtémy

nebo

ceny

pripojených zařízení. Zvažovat je treba hledisko ekonomické,
hledisko

použitelnosti,

poradenské,

konzultační

podrobnejším

pohledu

dosavadních
současného
řeSeni

dostupnými

na

praktických
stavu

propojení

dodatečného

gestorské
danou

pak

u nás se

počítači

atd.

problematiku,

zkušenosti

techniky

vybaveni,

činnosti

typu

s

jeví

jako

Pri

využitím

zjistíme,

stávajících výpočetních

osobními

vicepočitačová

možnosti
a

že

za

optimální

systémů

s

nové

1BM-PC/AT/XT.

Vzniklá

efektivněji

využívat

soustava pak umožňuje

"silných" vlastností jednotlivých systémů.
Snahy
prípadu

k

uživatelů počítačů rady ADT směřuji ve
připojení

osobních počítačů

typu

vétSiné

IBM-PC

jako

inteligentní periferie.
Nadřazený

systém

ADT tak múze

získat

velmi

výkonnou

grafickou periferii nebo periferii, která je schopna na sebe
současné

převzít

předzpracováním,
dat.

značnou

část

zátěže

spojenou

vyhodnocením či konečnou úpravou

méřených

V dneSni dobé se stává aktuální také situace,
koupe vhodné

periferie

s

(napr.

kdy

vyskytne

možnost

systému)

a programového vybaveni pro počítač typu PC.

se

mořicího
I

v

tomto případe je rovnéž efektivní napojeni osobního počítače
s touto periferii na nadřazený systém .
Kaopak

uživatelé oBobních počítačů získají
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přistup

k

rozmanitým
výpočetní

periferiím, rozsáhlýa databázi* a
kapacite nadřazeného systému.

mnohdy

vyífii

Zanedbatelná

není

ani molnost zálohování datových médi í, kterou nelze Jinak na
osobním pocitaci rutinně vůbec provádět.
Takto

pojatá

struktura

spolupráce

obou

systémů

p.f edpokádá:
a)

pripojení

osobního

počítače

IBM-PC/AT/XT

ve

funkci

emulátoru terminálu
b)

využiti í

souborů
c)

profrámové nadstavby

pro

prenos

sekvenčních

mezi oběma systémy

další programové Či technické prostředky

pro

speciální

aplikace
Pritom

vlastní

spojeni

múze být

na

fyzické

úrovni

realizováno principiálně dvěma způsoby:
a) paralelné - tento způsob umožňuje propojení obou

systémů

velmi rychlým kanálem do vzdálenosti radově jednotek

metrů.

Data

je

molné

dodatečného

přenášet

zabezpečeni

ve

znaCných

objemech

proti chybám. Vzhledem

a
ke

bez
znaCné

ceně komunikačních linek a specifickým vlastnostem paralelní
komunikace t

je

nestandardního

treba

vždy uvážit

prínos

pouSiti

tohoto

resení. Jako efektivní se jeví pouze v

úzce

specializovaných oblastech pouZiti.
b) s«>riov«í - tento způsob umožňuje propojení obou systémů do
vzdálenosti

několika

telekomunikačních
zabezpečit
běžné

kilometrů,

linek

pfi

využiti

i více. Data je nutné

protokolem. Tento způsob je vhodný

aplikace

a je i podporován

standardním

pro
pro

béIných
přenos
všechny

programovým

vybavením.
poCitaCi

slouží

itcraktivní systém pro prenos souborů KERMIT. Systém

Pro

sériový

přenos

dat mezi

dvěma

KERMIT

byl navržen ve výpočetním centru Columbia university (USA) s
cílem vytvofit prostředek pro přenos sekvenčních souborů
obyčejných

asynchronních

souCasnosté

době

telekomunikačních

je implementován na vice net

poCítaCů pod různými operačními systémy.
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linkách.
200

po
V

typech

Základní
terminálu

styk

KERMITu

je

nahrazeni

(emulace)

počítačem. Protože vsak řídicí jazyky místního

vzdáleného
KERMIT

mySienkou

operačního

systému se

mohou

lišit,

svůj vlastní ŕidíci jazyk, vybavený

prostředky

s univerzálne definovaným systémem souborů.

možno

provádět

prenosy

souborů

z

počítače

i

poskytuje
pro

Potom

na

je

počítač,

poradovat výpis adresáre a pod. Tato komunikace probíhá mezi
dvěma programy KERMIT, z nichž kaldý je spuSten na jednou
propojených

počítačů.

komunikovat

na

Btejné

Oba

KERMITy

úrovni, tzn.

mohou
2e

mezi

uživatel

z

sebou
pracuje

střídavě s místním i vzdáleným KERMITem, dává jim príkazy

a

koordinuje jejich společnou činnost.
Na

strane

pripojení
KERMIT

v

souborů.

režimu

emulace

Vlastni

linkou
start

osobního

počítače

IBM-PC/AT/XT

k nadřazenému systému ADT vyzkoušen
terminálu

fyzické spojeni je

i

vlastního

realizováno

RS-232, jejíž parametry (rychlost
a

stop

byl

v

MS-

přenosu
sériovou

prenosu,

bity) lze programové nastavit

pro

program

parita,

souladu

s

prostředky nadřazeného počítače.
Na straně ADT byl pro přenos souborů vyzkoušen
KERMIT

ver.

1.5,

pracující na

linkách

program

pripojených

pres

multiplexor V/5500 nebo desku V/5105.
Z

provedených

provozu

experimentů a

programů

počítačem

IBM-PC

KERMIT

pro

výsledků

přenos

několikaJetého

dat

mezi

a nadřazeným systémem ADT

osobním

UJ12J

můžeme

učinit následující závery:
1)

v režimu emulace terminálu lze spojeni

provozovat

obé uvedené linky ( V/5105, V/5500 ) bez jakýchkoli

přes

omezeni

a problémů
2)

při přenosu souborů lze spojeni provozovat

bez

omezeni

přes obe linky pouze v •oaoprogramovóft re/.imu (na A D T ) .
multiprograaovéM
komunikační

linky

a

multiuživatelském
a drivery

terminálů

provozu
kladeny

jsou

Při
na

speciální

poZadavky. Linky připojené přes V/5105 je nutné nastavit

na

ni 261 přenosovou rychlost (1200 aí 2400 Bd) a umístit je

na
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co

nejnižší

V/V

adresy, v každém

prípad*

pod

jakýkoliv

paralelní terminál (tento problém bude vyŕeften pripravovaný*
privilegovaný*

driverem

komunikačních

linek

terminálu

pres

DVBOO).

Multiplexor

Pri

V/5500

pripojení
je

nutné

zajistit na. strane PC krátké spozdení vysílení paketu (napr.
prikážem

"set

9600

na

Bd

debut o n " ) . Pfi prenosu po
disk typu

Winchester

se

lince

rychlostí

dosahuje

efektivní

rychlosti asi 1800 Bd. Všechny výte uvedené problémy by mely
být

odstarněny

instalací nových

terminálových

driverů

v

operačním systému DOS-6 rev. 892x.
Použití
situace,
uvážit,
jiných

programového

napr.
eda

vybaveni KERMIT

meziprogramovou komunikaci,

vytvářeni

pfípadech,

nel

neres 1
ale

vgechny

je

počítačového spojení

ADT-PC

bylo

vhodné.

uvedeno

výše,

předpokládané využiti poCitaCové sítě y oblasti

nutné
je

v
Pro

diagnostiky

jaderných elektráren povazujeme programový systém KERMIT

za

dostačující.
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11]

Michal,B.:
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MDT 62O.179.16
PROGRAMOVÉ ZABEZPEČENÍ PROTOTYPU MONITOROVACÍHO SYSTÉMU AMS-1

Miroslav Schubert, Josef Forejt
Referát obsahuje popis programového zabezpečení prototypu
monitorovse ího systému AMS-1, ktet" ý tvoří vyhodnocovací Jednotku
subsystému pro monitorováni akustického pole (subsystém A) a bude
součástí systému provozní diagnostiky na československých
Jaderných elektrárnách. Popis Je zaměřen zejména na problémy
vzniklé při realisaci programového zabezpečení na 8-bitovém
mikroprocesorovém systému.
Klíčová slova: AUTOMATICKÝ MONITOROVACÍ SYSTÉM AMS-1, 8 KANÁLŮ*
20-20000 Hz, PROGRAMOVÉ ZABEZPEČENÍ, VA7BY
NA HARDWARE, DIAGNOSTIKA PRIMÁRNÍHO OKRUHU
X

Úvod

s

Tato práce obsahuje stručný popis programového zabezpečení
prototypu systému AMSi (Automatický monitorovací systém). Monitorovací systém AMSI je určen pro monitorování max. 6 spojitých
náhodných signálu ve frekvenčním pásmu 20-20000 Hz. Tím je
orientován hlavně na oblast vibroakustické diagnostiky.
Systém zjitíuje vznik anomálie v poli sledovaných signálu a
klasifikuje ji pomocí globálních spektrálních ukazatelů. Systém
je konstruován na bázi mikropočítače a jeho činnost je t»lně automat isována.
Funkční prototyp systému AMSI bude provozně vyzkoušen nu
1.bloku JE Mochovce, kde bude užit pro účely monitorování
akustického pole v okolí primárního okruhu a bude zařazen do
systému provozní diagnostiky.
Další vývoj systému s jeho cílovým využitím na JE Temelín
bude vfrrien směrem ke zvýšení stupně automat i sace systému a ..iťho
r-É-alisaci na bázi součástkové základny RVHP.
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"Z. P o p i s

ms-todi k u

s

Systém měří kontinuelně hodnoty diagnostických ukazatelů.
Pomocí referenčních hodnot ukazatelů, odpovídajících stacionárnímu referenčnímu stavuf jsou mířené hodnoty ukazatelů
normovány. Normované hodnoty jsou filtrovány a transformovány do
prostoru vhodného pro provedení detekce a klasifikace anomálie.
Pro klasifikaci anomálie je užito globálních spektrálních ukazatelů, charakterisujících typické změnu spektra signálu. Tyto
ukazatele jsou spojenw * názornou fyzikální představou (změna
úrovně« symetrie a šířky pásma spektra).
V přípsdě, že nani definován vztah mezi změnou charakteru
spektra a fyzikální podstatou jeví, které jsou její příčinou,
pracuje systém na principu metody "black - box". V průběhu činnosti systému mohou být postupně příčiny vzniku anomálií objasňovány a klasifikace tak dostává fyzikální interpretaci.
Jestliže po výskytu anomálie dojde k obnovení stacionarity
signálu ve všech kanálech, systém se adaptuje na změněné podmínky
a považuje tento stav za nový referenční stav.
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činnost % ystému t
*********************************
*
*
* DIAGNOSTICKÝ SIGNÁL
#
*
*
*********************************
*
#
*********************************
*
*
* Určení diagnostic, ukázat.
*
**********************************
#
*
*#•*#*•##*#•###**••*•****#**•••*•* ref. hodnotu
*
*****************
* Normal i sace
* ukazatelů
*
*********************************
*
*
«
** ** ***«-«#*#####*#«#*#*##««#<« ****
*
#
* Filtrace
•

#
*
•

*•»*

# * * # * * * * « « * * « * * « « * « ****#••» • * *•»

*

«

«

*

#

*

#

*

Transformace

*

*

*

#
#

*
«

«

«

«

•

*

Zjištění anomálie

*

««**«•**+*« «•**«*+«#«-mnnnnnnm-tni* ##

«
*

*****************
*

*

**************************
U Č E N Í
*
*
*
*
«
***** *•»*#*« «*««*«

#

«

#

*

#

«

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

•

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Klasifikace anomálie

*

*
*********************************
*
*
* Výstup informace
*
*********************************
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P o p i s

Hi.BLt~dijji«Lf~«e

s

Prototyp systému pro monitorování akustického pole je
postaven ze stavebnice Intel 80S0. Obsahuje základní desku
procesoru, desku pamětí EPROM,desku RAM 16K , desku 12-bjtového
A/D převodníku Bun—Broum, a desku analogových vstúpil, která byla
navržena « zapojena našimi pracovníky. Vstupní signály jsou
pomocí tnultiplexeru periodicky připojovány k vyhodnocovací
jednotce. Dále systém obsahuje blok vstupních analogových filtrů
a panel měřícího bloku. K systému je připojen monochromatický
inteligentní terminál (fy. TelevidecO a mozaiková tiskárna
(Siemens) .,

První programy pro systém AMS1 se začínaly rodit již v roce
1986 společně s tím, jak vznikala a přetvářela se základní metodika pro činnost celého zařízení. Za základní kámen celé programové stavby lze považovat program pro měření *MEA*, který v
původní podobě napsal Tng.M.Světíík & odladil na vývojovém
systému INTELEC II v Assembleru SO. Program provádí mj. snímáni
vzorků napětí vstupního analogového signálu a předzpracovává je
pro přepočet na úroveň RMS signálu.Dále- byl doplněn o řízení čft—
sovačů a čítačů připojených též na desku analogových vstupů. IiMe
Ing. Světlík napsal základní řídící a komunikační program MONA *
vyhodnocovací program EVAL. Tyto dva programy již bylo nutno od
základu přepracovat. Jednak bylo nutno z důvodů uživatelské
pohody doplnit program MONA o systém nabídky <.MENU) a program
EVAL od základů přepracovat dle změněné a silně rozšířené
metodiky. Poslední rok vývoje programů byl nejnáročnější, neboť
byly maximálně zvýšeny nároky na archivaci dat a výstupy ve formě
formulářů na displeji i tiskárně zejména v reálném čase,
popřípadě v OFF-LINE režimu. Tyto úkoly jsme řešili již společně
6 I rig. Fore jtem.
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Celý Program je vytvořen v jazyku FORTRAN 80 a jazyku symbolických adres ASM SO na vývojovém systému INTEL.Program je
tvořen souborem podprogramů* které jsou volány z řídícího podprogramu tMONA).
Start programu je automatický po zapnutí systému nebo po
rešetu hardware. Ukončení je možné pouze vypnutím systému. Pro
ladění je možné použít program monitor, který je přístupný z MENU
po stisknutí kláves <M> a <RETURN>.
Program zabezpečuje dva základní pracovní režimy:/
a) režim AUTO = automatomatické sledování procesu s výpisem viech
diagnostikovaných anomálních stavu.
b> režim LOOK = sledováni procesu s výpisem maximální inform&ce o
měření na tiskárně v reálném čase.
5.1.
F'r— c ^ s t - e t o r o v ě
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Program SAW:
Jde o hlavní program obsahující pouze jediný příkaz voláni
programu fíGNA a sloužící pouze k zajištění ntmě-nné adresace
počátku cílového kódu programu.
Program MONA:
Jde o centrální řídící program se; základní nabídkou činnosti
ÍMCNU). Program MONA provádí počáteční nastavení systému a
voláním pomocných V/V rutin real i suje nastavení provozních parametrů operátorem. Výhradně z tohoto programu se spouští měřící
program MCA a následně ser v MONA dokončuje převod,předzpracování
a uloženi měřených dat do pole učení "U" a to v obou režimech
činnosti AUTO i LOOK.
Program MEA:
Komunikace s měřicí částí systému je řízena modulem MFA.
časové okamžiky sejmutí vzorků jsou určovány interaptem od
příslušného obvodu. Vzorek dat je čte-n z A/D převodníku. V intervalech mezi jednotlivými vzorky se pruvAdí sumace je-jich
kvadrátů. Po ukončení výpočtu systém ?<pká '• i ris1.rukce HLT) na
další interapt. V případě, že- vzorkovací frekvence je taková, že
se nestačí provést výpoče-t, je chod programu pr eruítm •» upo—
sorněiiím ope-cátorovi a žádostí o rměriu vstupních prirametrú. Po
sejmutí věc--: h vzorků (1000) ce sumári sov&iiá hodnota kv£»dt"átů
napětí přenáší ve formě 4 bytového slova do fortranského COMMON
ťlc'ku. F'oté program MCA sejme z de&ky analogových vfttupů hodnoty
počtu průchodů měřeného a integrovčiného signálu nulovou lil^dincu
a ukládá je též do COMMON bloku. Nakontvi. te řízeni vrncí
nákladnímu programu MONA.
Pro9r>aai E V A :

Program EVA provádí kompletní matematické vyhodnocení a
archivaci změřených dat. Na základě odchylky od rtfereníniho
stavu program detekuje anomální stav a v rápěti rt-alisuje proces
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UČENÍ systému n* základ* informaci, které si ukládá do
archivačního pol* "U".
Program EVA dále předzpracovává data pro jednotí i.vé výstupní
rutinu <ONLIM£,OFLINE). Data pro OFFLINE vybírá z archivační
matice "H", kterou tvoři během anomálního stavu z průběžně vyhodnocovaných dat.
Prograa CICOt
Jedná se o program psána v assembleru a Je určen pro napojení fortranských V/V knihovních podprogramů na periferní rutiny programu MONITOR. Dál* obsahuje též iniciálisační rutiny
periferií a řadiče přerušeni.
Program TIMi
Podprogram provádí aktualisaci reálného času a datumu.
Progra* STAŤ*
Podprogram vypočítává z pole učení "U" základní statistické
funkce (MEAN, SDEV, ASYMETRIE, EXCES) a odchylku trendu od stacionárního stavu a vrací je do programu EVA pro další zpracování.
Progr** TEST*
Podprogram pro řízeni automatického testu pro diagnostiku
vlastního měřícího zařízení.
KoaMinikačni podprogramy*
Jedná se o podprogramy FPAR, DOTEK, STEAM, INDEXY ř. INTIM,
které realisují zadávání základních parametrů pro měření operátorem. Jsou volány ze základní nabídky programu MONA.

Vstup z klávesnic*:
Je zajištován knihovnou F-SO UTIL, z níž jsou využívány
následující podprogramy:
INCHAR - vstup řetězce znaků
ININTE - vstup celočíselné konstanty
INRt-E - vstup reálné konstanty
D1SPL - výstup řetězce znaků na obrazovku
VES
- vstup odpovědi na dotaz (ANO/NE)
Vystup na obrazovkus
Je zajišťován driverem CO v monitoru* jehož prostřednictvím
je- posílán znak na terminál.
Programy , provádějící výstup na obrarovku :
UVOĎ
HENU
INREF
ZOBR

- úvodní obrázek, který se objeví po zapnuti systému
nebo po hardware rešetu.
- zobrazuje nabídku činností systému
- výzvy k zadávání referenčních hodnot operátorem
- výstup výsledných hodnot při všech režimech činnosti
ZACUC
- při 1. učení systému přtd napt nením
trénovaci množiny
UČENI
- při 1. učení P O naplnění trenovaci množiny
í\ nesplněni podmíní y testu
NORM
- při naučení systému
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ZOBR

- při anomálii

Výstup na tiskii-nut
Je zajišťován driverem LO v monitoru, který posílá 1 znak na
paralelní port tiskárny.
Programu* provádějící výstup na tiskárnu :
MAST

- výpis nastavení základních parametrů systému

OF

- výstup hodnot OFF—LINE po,skončen í anomálie
OFHLAV + OFLINE + OFKON - grafický výstup hodnot
OFF-LINE
OFFOP + OFPIS + OFFK
- numerický výpis .hodnot LSB
OFF-LINE

ONLINE

- výstup hodnot ON-LINE po každém měření v průběhu
anomálie! resp. při statistickém měřeni (LOOK)
ONHLAV + ONLINE
- výpis hodnot LSB ON-LINE
ONKON
- konec anomálie bez nových
referenčních hodnot
ONREF
- výpis nových referenčních hodnot
HLOOK + TLOOK
- výpis naměřených hodnot při
- statistice (LOOK)
EXLOOK
- výstup vypočtených statistických
- hodnot

JUMPER

- hléšení po volbě činnosti systému podle výběru z MENU
(stiskem Fl - F16)

Další V/V programy:
ATEST

— říxení vstupů a s i sňal i sační ch LED diod při provňdě-nj
programu TEST
INTKAN ~ připojení vnitřního generátoru na 8. kanál
a rozsvícení LED diody TEST"
CONECT - zpětné připojení 8. kanálu a zhasnutí LED
diody "TEST"
CONEXT - připojení externího vstupu na S. kanál a
rozsvícení LED diody "EXT"
EXTEST - výstup hodnot naměřených programem TEST na
tiskárnu

INITIM

- říi-c-ní timcru 8253 pro měření reálného času
INJTIM - iriicial i sace time-ru pc< startu systému
RTIH
- aktualisace řasu podle okamžitého stavu
t i meru

. , *y
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Vzhledem k tomu* že programové vybavení bylo vyvíjeno na 6bitovém počítači, byli jsme omezeni celkovým rozsahem přímé
adresace paměťového prostoru 64 Kb a navíc není použito žádné
vnější paměťové médium pro archivaci dat nebo programů. Paměťový
prostor je pak rozdělen na žást paměti EPROM, kde je uložen kód
programu a paměti RAM, kde jsou uložena data, tj. všechna
proměnné a archivační pole.
Omezeni touto hraniční podmínkou jsme se po celou dobu
tvorby programového vybavení snažili o optimální minimalisaci
výsledného kódu. Proto jsou všechny výstupní operace napsány v
jazyce symbolických adres ASM 80. Pro FORTRAN zůstal prostor
poure pro základní strom, obsahující především náročnější
matematické výpočty (např. výrazy s logaritmy, trigonometrické
funkce apod.). Dále jsme FORTRANU ponechali realisaci vstupů
operátorem ve volném formátu s využitím maximálně redukované
knihovny upravené Ing. Vodvárkou. Kupříkladu striktním vynecháním
příkazu WRITE ve všech fortranských programech jsme ušetřili 10
Kbyte paměti EPROM. Tuto minimal i sace kódu však mnohdy vne>,Iy
nepřehlednost do zdrojového textu programů, avšak FORTRANU
zůstala programátorská pružnost pro poměrně časté úpravy a
doplnění vlivem úprav v zadáni metodiky.'
Na druhé straně bylo nutno průběžně minimal isovat počet
proměnnýchi jelikož do zbytku volné paměti RAM se počítalo s
umístěním archivační matice "H". Na její velikosti je totiž přímo
závislá velikost prodlev mezi aktivacemi výpisu OFF-LINE, kterŕ
přerušují proces kontinuelniho sledováni.
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V/zhledem k uvažovanému vývoji dalších systému AMS Již na
16-bitových počítacích předpokládáme zjednodušení' programové
náročnosti v základní části software a jeho zpřehlednění vlivem
plného využití vyššího jazyka bez hardwaerových omezení v t-orsahu
kódu a dat. Maximální pozornost budeme věnovat operátorskému
pohodlí které bude spojené se zvýšením stupně •utomatisace
činnosti celého systému.
Literatuře :
H]

Liška,J - DalíktF : "Systém provozní diagnostiky
pro jadernou elektrárnu Mochovce."
(Automatisace č.5,l?8ó, vyd. FMHTS, Praha)

C£3

Lišk«,.J - Deilík,F : "Automatický monitorovací systém
pro účely technické diagnostiky."
(Automat i sace č.5,1980, vyd. FMHTS, Praha)

Adresy autorů referátu:
Ing. Miroslav Schubert,
Nftdryby 5S>, 33O 04
Ing. Jo&ef Forejt,
Vyhlasova 1,

SIS 06 PLZEŇ

ľ ó vod Energetického strojírenství
s.p. žkoda, Plzeň

123

D.T. : 621.311.25 : 621.039*004 BBO

681.3.066

S K Ú S E N O S T I Z P R B V Í D Z K Y
P R 0 G R A Ľ O V é H 0 V Y B A V E N I A
A P E R S P E K T Í V Y Ď A L Š I E H O

SFD
EBO
R O Z V O J A

Anton Silný
V príspevku sú popísané skúsenosti z používania programového
vybavenia SPD pri danej výpočtovej technike. V dalšom sú
vymenované funkcie a princípy, ktoré v príslušnom programovom
spracovaní majú podporiť prácu diagnostika na SFD. V závere sú
spomenuté možné smery äalšieho vývoja programového vybavenia
na SPD.
Kľúčové slová i SYSTÉM PREVÁDZKOVEJ DIAGNOSTIKY, PROGRAMOVÉ
VYBAVENIE, OPERAČNÝ SYSTEK, UŽÍVATEĽSKY*
SOFTWARE, RIADIACI POČÍTAČ ADT, DIAGNOSTICKÉ
SIGNÁLY

V súčasnom období sú v prevádzke systémy prevádzkovej
diagnostiky (SPD) na 3. a 4. bloku JE V2. V centrálnom
vyhodnocovacom subsystéme, ktorý je súčasťou SPD, je použitý
riadiaci počítač rady ADT - 4. blok ADT 4410
- 3. blok ADT 4500
s príslušnými perifériami a programovým vybavením, ktoré
zabezpečujú základnú činnosť subsystémov SPD.
2

•

Podľa dodávky na jednotlivé systémy prevádzkovej diagnostiky
je možné rozdeliť programové vybavenie na :
a/ systémové - dodané výrobcom počítača (ZPA ČAKOVICE )
b/ doplňujúce systémové - od finálneho dodávateľa
c/ uživatelské - od finálneho dodávateľa
Prvé dva balíky software umožňujú t funkčného hľadiska
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- základnú funkčnosť JPD
základné spracovanie diagnostických signálov
- stanovenie dovolených medzí diagnostických signálov
- archiváciu informácií získaných prostriedkami SPD
- základné informácie pre operátora ( grafický e textový výstup )
- centrálne riadenie všetkých programov SPD
Uživatelské programové vybavenie, ktoré tvorí základný nástroj
pre prácu diagnostika bolo dodané v minimálnom množstve.
2

•

K danej konfigurácii centrálneho vyhodnocovacieho subsystému
bol dodaný operačný systém (OS) - nediskový RTE-C
- diskový RTE-II
a na nich závislé programové vybavenie (Monitor, DGI.Hí).
Súbor programov pod názvom Monitor je vygenerovaný pod
nediskovým operačným systémom RTE-C. Je to multiprogramový OS
reálneho času orientovaný na operačnú pamäť ADT 4410 (32 kslov).
Umožňuje jednému procesoru realizovať niekoľko procesov.
Monitor slúži na preverovanie meracích trás od snímača po
ranžír a pre pomalé sledovanie meraných diagnostických signálov.
Všetok styk operátora s programom je umožnený prostredníctvom
panelových funkcií. Je zavádzaný z diernej pásky, čo na dnešnú
dobu je nevyhovujúce* V dobe projektovania a inštalácie SPD
to bola možno jedna z ciest získania príslušného OS (BCS,RTE-C,
DOS-III), pretože výrobca počítača v tej dobe diskový OS
nedodával.
Druhý súbor programov bol dodaný pod diskovým 03 RTE-II.
Hierarchia programov je nasledovné :
- riadiaci program DGiXB (Diagnostic Menager)
- informačné programy (RDJZ)
meracie programy (SLOVK, FASTM)
-komunikačné programy (ííUX)
Pri vlastnej diagnostickej činnosti - určovaní mechanického
stavu sledovaného zariadenia - veľmi chýbajú diagnostické
a hlavne interpretačné programy, ktoré užívate! nemá k dispozícii.
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Ich realizácia je závislá od príslušných metodík k sledovaným
javom a zariadeniam.

2.2 ProgrSSSli-IrSSISSiS-S-ÄSI-áSSS
Pracuje pod diskovým operačným systémom reálneho času
DOS-IV. Užívate! využíva systém programov interaktívnym spôsobom
cez display počítača, pričom jednotlivé funkcie si volií
z ponúkaného výberu. Jeho Štruktúra je pbdobná ako na SPD s
ADI 4410 pod OS RTE - III
- riadiaci program (D) určený pre riadenie programových modulov
- informačné programy (INÍSP)
- meracie programy (MEREN, POČET, ADRES? RMNOC, ...)
- komunikačné programy (MUX, SAVE, EVAS, ...)
Z tejto štruktúry je vidieť, že inovácia a rozšírenie dodaného
programového vybavenia je minimálne* Ďalej sa len potvrdili,
žr tvorba uživatelských a interpretačných programov pre SPD
je závislá na pripravených diagnostických testoch a metodikách
ich vyhodnotenia*
Určite by nemali chýbať uživatelské programy pre:
- identifikáciu a lokalizáciu volnej a uvolnenej časti v PO
- vibrácie tlakovej nádoby reaktorasvnútroreaktorovými časťami
- vibrácie hlavných cirkulačných čerpadiel
- vibrácie perogenerátorov (slučiek)
- trajektorie vybraných komponent PO ( tlakovej nádoby reaktora,
parogenerátorov)
- dozor varovných úrovní, alarmov a limitných trendov mechanického stavu sledovaných zariadení
- detekciu e lokalizáciu úniku chladivá z PO
- stanovenie parametrov životnosti vybraných komponent PO
- stanovenie diagnózy základného materiálu pomocou akustickej
emisie
Pri metódach,ktoré sa využijú v užívateľskom programovom vybavení pri základnom spracovaní diagnostických signálov treba
zabudovať:
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-

určovanie RUS hodnoty signálu
zvládnutie frekvenčnej analýzy diskrétneho signálu (FFT, DJT)
určenie amplitúdového histogramu signálu
porovnávanie spektier signálov
určenie časových distribúcií signálov
určenie základných štatistických charakteristík signálov
určenie prenosovej funkcie, korelácie a koherencie signálov
dozorovánie varovných úrovní, alarmov a limitov trendov signálov
So spomenutými skutočnosťami bude určite súvisieť äalší vývoj
programového vybavenia na SPD.

Z popísanej situácie v programovom vybavení SPD vyplýva, že
najviac práce treba vynaložiť na vytvorenie uživatelského
" diagnostického " softwaru. Pretože technické prostriedky,
hlavne vo výpočtovej technike, velmi rýchlo morálne stárnu,
treba pri tvorbe programov postupovať podľa zásad:
- modularity - lahké zaradenie programového modulu do štruktúry
programového vybavenia SPD
- kompatibility - možnosť použitia softwaru pre rôzne technické
prostriedky
- otvoreného systému - možnosť rozširovania programového vybavenia
- čo možno najvyššieho komfortu užívateľa - interaktívny dialóg
operátor - počítač
Je snaha dobudovať a inovovať techn-ické prostriedky SPD na už
pracujúcich JE (EBO, EDU) , a tým aj výpočtovú techniku, na úroveň projektovaných JE. V tejto súvislosti je si trebc uvedomiť
skutočnosť, že úspešné využitie programového vybavenia SFD
predpokladá zabezpečiť odpovedajúcu kvalitnú prevádzku výpočtovej techniky. Preto prevádzkovatelia SPD pristupujú k výmene
počítačov ADT a ich periférií (hlavne KD3P 720, 723 ) za
prostriedky modernejšie a hlavne menej poruchové. Je to proces
zatlal nekoordinovaný a každý prevádzkovateľ sa snaží si zabezpečiť techniku v rámci svojich možností.
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Túto skutočnosť si treba uvedomiť a pripravovať doplňujúce
programové vybavenie v takej forme, aby sa dalo implementovat
na inovovánu výpočtovú techniku.
Pri práci diagnostika na SPD sa treba zamerať aj na zabezpečenie technologických údajov (URAN, 3.VPK,... ), ktoré charakterizujú prevádzkové podmienky pri uskutočňovaní diagnostických
testov. Ich zber je tiež treba programovo zabezpečiť.
4. Záver
Príspevok podáva stručnú charakteristiku v programovom zabezpečení výpočtovej techniky na SPD EBO. Možno konštatovať, že
finálny dodávate! dodal najnutnejšie programové vybavenie, ktoré
malo znbespečiť základné funkcie subsystémov na SPD. Ovšem
pre pl.enie projektovaného poslania systémov SPD je to nedosta*
točné.
Pokladáme za nutné dovybaviť technické prostriedky na SPD
potrebným programovým vybavením a hlavne tieto práce urobiť
rýchlo a koordinovane a tým zabezpečiť kompatibilitu medzi
jednotlivými prostriedkami systémov prevádzkovej diagnostiky
na jednotlivých JE.

Literatúra :
/1/ Technická zpráva z prevádzacích projektov DPS ^1.16,01.16
Škoda - ZES
/2/ Gróf,V.: Koncepce programového vybavení systému provozní
diagn. jaderných zařízení na výrobu páry. Automatizace
5,1986 SNTL
/3/ Gróf,V.: Začlenení uživatelských programových modulu do
programové ho vybavení SPD jaderných elektráren. In:
Zborník - Metody diagnostiky JE 1987, Plzeň ČSVTS
/4/ Gróf, V.: Programové vybavení pro měření a zpracování diag.
signálu jaderných bloku. Automatizace 5, 1988, SNTL

Ing. Anton Silný
JEP EBO odd. 822

919 31 Jcslovské Bohunice
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DIAGNOSTICKÉ TESTY A SOFTWARE PRO MODERNIZACI REGULAČNÍCH
MECHANIZMU REAKTORU (SUZ-VVER-440)

Jan Smolík, Jiří VitouS, Vladimír Grof
V příspěvku je uveden přehled diagnostických testů a programového vybavení pro diagnostický systém modernizovaných regulačních mechanizmu (pohonů) SUZ-VVER-440 typu 213. Dále se
předkládají některé výsledky z experimentálních měření na pohonech SUZ-VVER-440 v s.p. Škoda-ZES Plzeň a ve výrobním sdružení Ižorský závod (SSSR).
Klíčová slova : REGULAČNÍ MECHANIZMUS REAKTORU SUZ-VVER-440,
DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM, PERSONÁLNÍ POČÍTAČ,
SOFTWARE
1. Úvod
Ve spolupráci s.p. Škoda, závodu Energetické strojírenství
Plzeň a výrobního sdružení Ižorský závod (SSSR) se provádějí vývojové a experimentální práce na téma " Vývoj a osvojeni výroby
pohonu SUZ s životností 15-20 let pro reaktory VVER-440 a prostředků Jejich provozní diagnostiky " . V rámci těchto prací se
připravuje návrh a realizace diagnostického systému na bázi měřícího systému diagnostických signálů, vyhodnocovacího prostředku typu personálního počítače IBM PC/AT, diagnostických testů
a příslušného uživatelského programového vybavení.

2. Technické prostředky a metody diagnostických testů
Prototyp diagnostického systému pohonu regulačních orgánů
reaktoru VVER-440 představuje soubor technických, metodických
a programových prostředků pro sledování a hodnoceni Jeho technického stavu.
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2.1. Technické prostředky
Pro měření se využívají signály ze systému SUZ a dále signály z dodatečně Instalovaných specielních snímačů. Jedná se o
následující signály :
1. vlbroakustlcké signály - celkem 4 ks akeelerometrů umístěných
axiálně a radiálně na Jednotlivých pohonech
2. sdružené napěti a proud fáze elektromotoru pohonu
3. poloha regulaSního mechanizmu - binární signály z ukazatele
polohy
4. inicializační signály pro pohyb řídící tyče nahoru nebo
dolů - binární signály
5. signál havarijní ochrany reaktoru H01 - binární signál
6. kroutící moment - signál z momentového čidla přípravku
pro měřeni kroutícího momentu
7. signál speciálního Indikátoru váhy při bržděni
Signály z čidel Jsou zpracovávány elektronickými bloky
měřicích kanálů a postoupeny na vstup měřícího systému. Zpracováni a vyhodnocení měřených signálů provede personální počítač PC/AT.
2.2. Přehled diagnostických testů
Diagnostický systém bude provádět tyto testy :
1. rychlost regulačního orgánu při havarijním pádu po délce
pracovního zdvihu
2. přesnost Indikace zón čidlem ukazatele polohy
3. průběh kroutícího momentu na hřídeli elektromotoru po délce zdvihu
4. teplota vinutí elektromotoru
5. celková doba pohybu pohonu a doba pádu
6. odpojení regulačního orgánu od pohonu
7. diagnostika technického stavu pohonu z hlediska :
- opotřebení a poškození zubů a ložisek reduktoru
- házení pastorku na hřebeni
- přítomnost cizích předmětů v reduktoru
- zanesení ložisek korozními produkty
- prokluzováni momentové spojky pohonu
8. zvýSeni odporu při pohybu hřebene
9. zjiitování stupně koroze kovu mechanizmu
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3. Experimentálni měřeni na pohonech SUZ - W E R - 440
Pro vývoj diagnostických metod jednotlivých testů Je
nezbytné seznámit se s vlastnostmi a dynamickým chováním
regulačních mechanizmů. Pro ověření charakteristik mechanizmů byla provedena měření, jak na zkušebně ZES s.p. Škoda, tak ve výrobním sdruženi " Ižorský závod ". Měření se
prováděla na regulačních mechanizmech nově vyrobených, provozovaných (opotřebených) a na mechanizmech se simulovanými
defekty. Simulovaly se tyto defekty :
- bezdefektní stav (č. 0)
- odpojená řídicí kazeta od tyče (č. 1)
- špatná funkce odstředivého regulátoru rychlosti (vmontovány unavené pružiny) (č. 2)
- zlomený separator ložiska na hřídeli pastorku (č. 4)
- opotřebená ložiska (č. 3)
- opotřebená ozubená kola kuželového převodu (č. 5,6)
- opotřebený hřebenový převod (č. 7)
- opotřebeni bronzových vodicích válečků tyče (č. 8)
- zanesení ložisek reduktoru korozními produkty (č. 12)
- imitace zadíráni ukazatele polohy (č. 11)
- imitace uvolněné části (č. 14)
- komplexní defekt složený z několika dílčích defektů
(KOMPLEX)
ZkuSenosti z průběžného vyhodnocování těchto experimentálních měřeni ukazují, že zatím největší přínosy Jsou z měření kroutících momentů a časových průběhů havarijních pádů
řídících tyči regulačních mechanizmů.
i

3.1. Některé výsledky experimentálních měření
Experimentální měřeni v " Ižorském závodě " probíhala
ve dvou etapách v červnu a říjnu 1988. V každé etapě bylo
provedeno přes 200 záznamů na měřici magnetofon.
3.1.1. Měřeni a vyhodnocováni v časové oblasti
Byly měřeny :
a) vibroakustlcké signály
b) kroutící moment na hřídeli pohonu
c) rychlost posuvu regulačního orgánu při havarijním pádu
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Vibroakustické signály byly snímány 2 akcelerometry KD35
připevněnými na přírubě el. motoru pohonu. Pro analýzu těchto
signálů byl použit spektrální analyzátor B<ř K 2319 |l|. Přípravek pro měření momentu byl namontován na horní přírubu pohonu místo Čidla ukazatele polohy a spojen s rotorem elektromotoru pohonu |2|.
Signály z přípravku byly dále měřeny a zaznamenávány systémem ANADA. Měřeni a ukládáni dat do souboru bylo řízeno programem " MOMENT ", kterým se dále počítaly střední hodnoty
momentu.
Z Sašových průběhů kroutícího momentu při simulacích různých defektů pohonu byly počítány základní statistické charakteristiky. Typický průběh momentu na hřídeli bezdefektniho pohonu Je znázorněn v horní Sásti obr. 1, v dolní části obrázku
jsou uvedeny statistické charakteristiky a histogram rozloženi
hustoty pravděpodobnosti s přisluinou distribuční funkci.
Dále byly počítány účinnosti pohonu podle vztahu, |2| :
Mn + Md
eta
2Mn
•k d e :
Mn K střední hodnota momentu při jízdě nahoru
Md * střední hodnota momentu při jízdě dolů
Výpočty účinnosti byly prováděny pro různé defekty. Výsledky byly zaneseny do grafů. Pro srovnání se měření opakovalo
vždy 2x - jednou s regulačním orgánem a podruhé bez něho.
K o r e k c e = -0.03641
Vyhodnoceni prufophu momentu pri j i zde pohonu nahoru
SUZ t:. 2 , DEFEKT c. O , MERENI c. 2 0 .

EMM"lM

"z VŘ\% ImS ftett *»rto = SIN Btfka

Obr. 1 (horní č á s t ) : Časový průběh aoaentu
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Vyhodnoceni průběhu momentu pri J izde pohonu n«horu
SU7 c. 2 , DEFEKT c. 0 , MERENI c. 2O.
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Obr. 1 (dolni část) : Statistické charakteristiky acaentu

• Na obr. 2 jsou zobrazeny účinnosti pohonu při různých
defektech :
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Obr. 2 : Účinnosti pohonu při různých defektech
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Z grafu účinnosti vyplývá, že rozdil mezi účinnosti nezatíženého a zatíženého pohonu se zmenšuje se stupněm defektnosti pohonu a naopak, viz obr. 3.

Obr. 3 : Rozdíly účinností zatíženého • nezatíženého pohonu

Pro stanovení rychlosti posuvu regulačního orgánu při
pádu iniciovaném havarijní ochranou HO bylo využíváno indukované napětí mezi fázemi B a C motoru pohonu, viz |2|.
Toto napětí má zhruba tvar sinusoidy, jejíž Jedna perioda
odpovídá 18.84 mm dráhy posuvu regulačního orgánu (kazety).
Celé dráze odpovídá cca 135 period. Známe-li dobu, za kterou kazeta při pádu urazí vzdálenost 18.84 mm (1 perioda
napětí), lze snadno spočítat průběh rychlosti pádu podél
dráhy.
Z uvedeného principu vychází program " SIMUL ", s jehož pomocí bylo vzorkováno indukované napětí motoru a počítány průběhy rychlostí pádu kazety. Program byl provozován na systému ANADA.

134

Pro ilustraci Je uvedeno několik příkladů :
Na obr. 4 jsou zachyceny průběhy rychlosti pádu kazety bezaefektniho pohonu při " chladné " smyčce (horní 2
křivky) a při teplotě chladivá 300°C (dolní 2 křivky).

Obr. 4 : Rychlost pádu kazety pohonu v bezdefektnfa stavu

Obr. 5 zachycuje situaci při špatné funkci odstředivého regulátoru rychlosti : horní dvě křivky odpovídají
nebrzdenému pádu (čelisti regulátoru přitaženy), dolní dvě
křivky představuji rychlost silně bržděného pádu (čelisti
regulátoru uvolněny). Dva oblouky v levé části obrázku
představují zkušební pády předčasně zastavené v deváté
zóně.
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Obr. 5 : Rychlosti pádu při ipatné funkci odstredivého
regulátoru
Na obr. 6 je průběh rychlosti při simulaci zadíráni
ukazatele polohy. Je zde patrný pokles rychlosti od čtvrté
zóny způsobený prokluzovánim kuličkové spojky.
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Obr. 6 : Rychlost pádu při zadírání ukazatele polohy

136

3.1.2. Měřeni a vyhodnocováni ve frekvenční oblasti
Podrobné hodnocení technického stavu reduktoru (prevodovky) pohonu vyžaduje použití metod diagnostiky rotačních
strojů. Ta Je založena na sledování spektra charakteristického signálu a především zmSn tohoto spektra. Typické poruchy,
např. ozubení, se projevují typickými změnami spektrálního
rozloženi výkonu. K tomuto účelu se využívá signál momentového přípravku a signály vibroakustických čidel. Vzhledem k pomaloběžnosti celého pohonu se prakticky všechny charakteristické frekvence při nominální rychlosti pohybu nacházejí ve
frekvenčním pásmu do 25 Hz. Typické amplitudové spektrum momentového signálu Je uvedeno na obr. 7. Spektrum má charakter typický pro rotační stroj - sestává z řady harmonických
složek, odvozených od otáčkové frekvence hřídele motoru, který má nominálně 32 ot/min (0,53 Hz). K nejvýraznějším složkám
patří čtrnáctá a dvacátá osmá harmonická, které představuji
zubové frekvence jednotlivých převodových stupňů reduktoru
a rovněž čtvrtá harmonická, která představuje zubovou frekvenci výstupního pastorku reduktoru a zároveň dvanáctou harmonickou otáčkové frekvence výstupního hřídele (0,177 Hz).
V tomto poměrně úzkém frekvenčním pásmu Je nutné očekávat
projevy změn technického stavu, jako je opotřebení ozubených kol, jejich házení nebo poškozeni zubů. Projevují se
zvýšením úrovně příslušných zubových frekvencí a jejich
harmonických, vznikem tzv. postranních (modulačních) pásem kolem zubových frekvencí atd. Toto pásmo je nepříznivé především z hlediska použiti vibroakustických čidel,
která jsou běžně použitelná až od několika Hz.
Poruchy ložisek se projevují na rezonančních frekvencích konstrukčních uzlů mechanismu v kllohertzové oblasti
a Jejich Identifikace vyžaduje speciální zpracování signálu (frekvenční analýza obálky signálu). V tomto případě je
nutné sledovat vibroakustické signály v širším frekvenčním
pásmu, rovněi tak pro Identifikaci cizích předmětů a prokluzování momentové spojky čidla ukazatele polohy, které
se projevuji především akusticky.
Pro hodnoceni a vzájemné porovnáváni spekter Je vhod-
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nější úzkopásmové spektrum s konstantní relativní Šířkou
pásma. Takové spektrum značni redukuje počet bodů FFT spektra, které obvykle sestává z 800 a vice bodů, a odstraňuje problémy s nestabilitou otáčeni. Šířka pásma ovšem
musí být dostatečně úzká, aby umožňovala sledováni změn úrovně spektra mezi Jednotlivými harmonickými zubovými frekvencemi. Na obr. 8 Je uvedeno úzkopásaové spektrum momentového signálu s relativní šířkou pásma cca 6 % (1/12 oktávy). Toto spektrum Je vypočítáno z FFT spektra uvedeného
na obr. 7 a sestává z 66 pásem.
Vzájemné porovnáni dvou úzkopáamových spekter momentového signálu pořízených v bezdefektnim stavu (referenční)
a při tzv. komplexním defektu při měření v "Ižorském závodě" Je uvedeno na obr. 9. Jedná se o rozdílové spektrum,
které vykazuje rozdíly až 15 dB.
V současné době pokračuje zpracování měřeni, provedených v "Ižorském závodě" s imitovanými defekty, s cílem
klasifikovat zjištěné odchylky ve spektrech momentového
signálu a signálů vibroakustických, a to při měření momentu, při normálním chodu pohonu a při havarijním pádu.

RMS spektrum

-90
Obr. .7 : Spektrua signálu

•ntu pohonu
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Dosavadní zkušenosti ukazují, že provedené "modelové"
experimenty Je nutné hodnotit opatrně, nebot vznikají určité pochybnosti o stabilitě referenčního spektra při "montáži" defektu (vliv montáže). Spektrální metody hodnoceni
jsou citlivé na "kvalitu" signálů z hlediska přítomnosti
rušivých el. polí, jejichž stabilnost nebylo možné při provozu stendu trvale zajistit.
RMS spektrum 1/12 oktávy

-ao
-30
-40
-50
-60

Ldt o.

-70

I

íí

.546
1.63
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Obr. 8 : Spektrun signálu aoaentu pohonu
Sirkou pian* 6% (1/12 oktávy)

23.0
relativní

POROVNANÍ

-Í0

-20

.546

1.63
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23.0

Obr. 9 : Rozdíl spekter "referenční" a komplexní defekt
s 1/12 oktávovou Šířkou pásu*
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3.2. Software pro experimentálni měřeni
Pro vyhodnoceni signálů z experimentálních měření byly
vypracovány programy pro personální počítač (v TURBOPASCALU
a v BASICU).
Pro vyhodnocováni signálů v časové oblasti Je vytvořen
program "MOMENT". Tímto programem se počítají střední hodnoty
momentu a dalSi statistické charakteristiky : hustoty pravděpodobnosti, skewness a curtosis. Programem "HUSTOTA" se provádějí srovnání dvou hustot pravděpodobnosti. Programem
"ÚČINNOST" se vypočítávají účinnosti pohonu. Pro některé výpočty a grafické vykreslování výsledků Jsou využívány firemní
balíky "HARVARD GRAPHICS" a "MATLAB".
Vyhodnocováni signálů ve frekvenční oblasti zajištuji
programy :
- "TRANSPEC" - pro přenos spektra z analyzátoru do počítače
a pro vytváření souboru spektra na disku
- "SPPT1OO" - pro výpočet 1/12 spektra • Jeho grafický
výstup
- "REF"
- pro vytváření referenčního spektra
- "MASKA"
- pro vytváření masky rozšířeni referenčního
spektra
- "COMPARE" - pro porovnávání 1/12 spektra s referenčním
spektrem + Jeho zobrazení
- "COMASK"
- pro porovnání spektra s maskou
- "PLOT-S"
- pro grafický výstup RMS-spektra

4. Návrh struktury software pro diagnostický systém
Software pro diagnostický systém bude odvozen od metodik
jednotlivých diagnostických testů. Tento software musí společně s hardwarem zajištovat vzorkováni diagnostických signálů frekvencemi odpovídajícími požadavkům Jednotlivých testů. Pro spektrální rozbory se použije blok rychlé Fourierovy
transformace (FFT), výpočet výkonové spektrální hustoty a
její přepočet do tvaru úzkopásmového amplitudového spektra
se Šířkou pásma min. 1/12 oktávy. Dále bude začleněn software pro analýzy signálů v časové oblasti. Speciální úkoly
jednotlivých testů (např. výpočet otepleni vinutí motoru,
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doba chodu pohonů, atp.) obslouží uživatelské programové moduly. Celý softwareový systém bude rámován hierarchií MENU
(resp. okének) pro operativní řízení celého diagnostického
systému.

5. Závěr
Programové vybavení pro diagnostický systém modernizovaného pohonu WER-440 bude na základě znalosti z experimentálních mířeni a podle navržených metodik jednotlivých diagnostických testů ověřeno na prototypovém zařízeni v průběhu let 1991-2.
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SYSTÉM NA AUTOMATIZOVANÉ SPRACOVANIE SPEKTIER VIBRÁCIÍ VELKÝCH
ROTAČNÝCH STROJOV S VIACÚROVNOVOU BÁZOU ZNALOSTÍ
Tirinda P., Ballo I., Chmúrny R., Rujbrová B.
V referátu se popisuje způsob zpracování spekter pomocí expertních systémů v oblasti vibrací.
Klíčová slova : VIBRACE, SPEKTRA, EXPERTNÍ SYSTÉM
1, Možnosti aplikácie expertných systémov v oblasti vibračnej
diagnostiky
Diagnostické systémy pracujúce s podporou počítača sú už
dnes velmi rozšírené. Rozsah ich činností a technická úroveň
je velmi rôznorodá. Za technicky nutné minimum možno považovať
výpočet spektrálnej výkonovej hustoty (SVH) pomocou rýchlej
Pourierovej transformácie (FFT). Technickú špičku diagnostických systémov v súčasnosti tvoria úplne automatizované diagnostické dohliadacie systémy pracujúce v režime on-line.
Jadrom takýchto systémov je výkonný počítač (spravidla 32-bitovej architektúry), ktorý je spriahnutý so súborom snímačov
kmitania a fyzikálnych veličín charakterizujúcich určité parametre technologických procesov prebiehajúcich v sledovaných
sústrojenstvách. Vstupno-výstupné zariadenia sú prispôsobené
požiadavkám najmodernejších metód vibračnej diagnostiky.
Dôležitou súčasťou týchto systémov sú operatívne grafické
subsystémy umožňujúce aj trojrozmerné zobrazenie (napr. pre
kaskádně zobrazenie spektier). Celková účinnosť diagnostického systému významne závisí od možností a úrovne programového
zabezpečenia. V prípade, že systém má zabezpečovať len funkcie
monitorovacie, potom programové zabezpečenie je zamerané na
dôkladnú analýzu vstupných analógových signálov, triedenie a
ukladanie údcjov, tvorbu banky dát a na komfortné grafické
zobrazenie výsledkov. Rozvoj umelej inteligencie v uplynulom
období umožňuje tvorbu programového zabezpečenia aj ne úrovni expertných systémov. V tomto prípade diagnostický systém
nemá len úlohu monitorovania, ale aj úlohu poradenskú na
základe ukladanej "basy znalostí".
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- 2 Programové vybavenie na úrovni expertných systémov je
možné účelne využívať aj v prípade, keá snímače nie sú pevne
rozmiestnené. V takýchto prípadoch sa budujú tzv, centrálne
diagnostické laboratóriá, kde je umiestnený vhodne konfigurovaný počítač s príslušným programovým vybavením. Nevyhnutnou
súčasťou takýchto diagnostických systémov sú vhodné meracie
magnetofóny, alebo prenosné analyzátory náhodného kmitania
s dostatočnou pamäťovou kapacitou na ukladanie spektier a skupina pracovníkov, ktorí sú schopní vykonávať pravidelné merania a záznam kmitania* Zaznamenané kmitanie reBp. uložené
spektrá sa potom spracovávajú v centrálnom laboratóriu prostredníctvom vhodne pripraveného expertného systému. Projektovanie
e príprava počítačom riadených systémov pri oboch alternatívach
(spriahnutom alebo nespriahnutom režime so snímačmi kmitania)
prináša celý rad závažných problémov tak z oblasti technického
zabezpečenia ako aj z oblasti tvorby programového zabezpečenia.
Pri tvorbe programového zabezpečenia na úrovni expertného
systému je možné uvažovať s komponentmi jednotlivých činností
podlá obr. 1 [i, 2 ] .
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1. Hlevné komponenty súboru činností expertných systŕmov
vibračnej diagnostiky
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- 3V prípade diagnostických dohliedaoích systémov pracujúcich
na základe analýz kmitania sledovaných strojov, postup posudzovania technického stavu sa opiera o dôkladnú frekvenčnú
analýzu,, tfplné frekvenčné spektrá mechanického kmitania v určitom stanovenom frekvenčnom intervale spolu so sprievodnými
údajmi o prevádzke sústrojenstva tvoria základnú množinu vstupných informácií expertného systému* Bôzne spôsoby programového spracovania spektier tvoria bezprostrednú prípravu diRgnostickej interpretácie. Jedna z často sa vyskytujúcich úloh je porovnávanie spektier a určovanie signifikantních rozdielov. Tieto
rozdiely sú spravidla jediným podkladom pre určovanie zmien
dynamických vlastností resp. zdrojov a príčin závažných porúch
v sledovanom strojnom zariadení. Aby táto činnosť expertného
systému bola čo najspoľahlivejšia, je účelné zaoberať sa tými
hľadiskami, ktoré majú bezprostredný vplyv na objektivitu porovnávanie spektier.
2. Niektoré rušivé javy pri počítačovom spracovaní frekvenčných
spektier kmitania
V prípade spriemerovania spektier, za účelom získania
reprezentatívneho spektra, je dôležitým predpokladom
"stacionarita" signálu. Relatívne jednoduchým testom stacionarity je porovnávanie efektívnych hodnôt signálu charakterizujúceho kmitanie na časovom intervale (T), na ktorom je signál vzorkovaný, za účelom tvorby postupnosti (segmentu) údajov,
pre výpočet jedného (okamžitého) spektra. Takýto test však
neumožní dostatočne spoľahlivo posúdiť stacionaritu (stabilitu)
jednotlivých frekvenčných komponentov resp. signifikantních
príznakov. Dobrým ukazovateľom stability jednotlivých frekvenčných komponentov môže byť "variačný koeficient amplitúdového
spektra" [_3j . Na základe tejto hodnoty možno pohodlne a spoľahlivo posudzovať stabilitu jednotlivých frekvenčných komponentov. Skúsenosti z prevádzkových meraní potvrdzujú, že na
základe "varäačných koeficientov" (VK) možno príznaky rozdeliť
do nasledujúcich troch základných skupínt
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- 4a)

0St<VK<10%
- příznaky "stabilné",
(do tejto skupiny patria spravidla príznaky pri
otáčkových frekvenciách veľkých rotačných strojov,
dvojnásobok tejto frekvencie pri generátoroch veľkého výkonu atä«)|

b) 1056<VKS45% - príznaky s "vyhovujúcou" stabilitou
(do tejto skupiny patrí väčšina príznakov rotačných
strojov s kontinuálnou stacionárnou prevádzkou)}
c) 45*<VK<8056 - príznaky "nestabilné"
(ak tieto príznaky majú byť predmetom diagnostickej
interpretácie, je účelné hľadať príčiny nestability,
resp. neBtacionarity daného frekvenčného komponentu).
Okrem rušivých vplyvov nedostatočnej stacionářity signálu,
resp. jeho niektorých frekvenčných zložiek (symptómov) pri počítačovom spracovaní spektier, je účelné zohľadniť aj niektoré
rušivé vplyvy nasadenia tzv. časových okien. Ďalšia časť príspevku preto je zameraná na opis a vyhodnotenie vlastností časového okna typu "Tapering" (definovaného vzťahom (1)) v porovnaní
s rasovým oknom "Flat Top" (definovaného vzťahom (2)), ktorý
ÍO,5(1-eos(103ľt/T)),

0<t<t

1

x(t) =<S ,
t,<t <t2
[o,5(1+cos(103r(t-t2)/T)), t g < t <T
x(t) • 0
kde

t,= T/10;

pre ostatné t,
t 2 « 9t 1 j

x(t) = 1-1,93cos(2Tt/T)+1,29cos(4rt/T)- 0,388cos(6Tt/T)+0,0322cos(83Tt/T)
x(t) • 0

(1)

(2)

pre 0 <t <T

4

pre ostatné t.

f

možno na základe jeho vlastností pokladať za protiklad.
Všeobecne vplyvy časových okien možno zaradiť do nasledujúcich
dvoch skupím
a) chyby skresľujúce správnu hodnotu jednotlivých spektrálnych
čiar (jedná sa o systematickú chybu),
b) vplyvy, ktoré generujú tsv. "nepravé" spektrálne čiary.
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á

:

- 5 Teoretické pozadie vzniku uvedených chýb je z literatúry
známe j^4 ~] • Následky systematickej chyby uvedenej v bode a) Ba
dajú prostredníctvom vhodne stanoveného korekčného súčiniteľa
jednoduchým spôsobom odBtrániť. Vplyvy uvedené v bode b) Ba dajú odstrániť len v niektorých prípadoch, preto sú na obr. 2
zobrazené výsledky numerických experimentov, ktoré môžu pomôcť
pri eliminácii týchto nežiadúcich javov.
"Tapering"

S. dB
6

XitS

"MAJUBP§Í PRÍPAD"

"Plat Top"

19 čiar

-30-

-60

L

A)

S, dB

"NAJHORŽí PRÍPAD"
(fx-fk+O.5fj)

8

**
24 čiar

10 čiar

-30-

-60

C)

Obr. 2.

Nepravé spektrálne čiary, ktoré vznikli následkom
aplikácie časových okien
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"Najlepší prípad" je vtedy, keá skutočný harmonický komponent
signálu má frekvenciu totožnú s frekvenciou, pre ktorú je
práve vypočítaná spektrálna výkonová hustota (ŠVH).
"NajhorSí prípad" je ke3 skutočný harmonický komponent je
práve v prostriedku medzi dvoma počítanými frekvenčnými čiarami.
Záverom možno konětatovať, Se časové okno "Tapering" má
významná výhody tam, kde je potrebná operatívne striedať
segmenty časových údajov s rôznym počtom vzoriek a tiež tam,
kde je záujem počítať efektívnu hodnotu priamo z údajov spektrálnych čiar. Nevýhodou tohoto časového okna je, že spôsobuje významnú závislosť medzi presnosťou jednotlivých spektrálnych čiar a ich frekvenčnou polohou. Tento nedostatok však
možno pomerne jednoducho korigovať použitím vhodného algoritmu.
3. Stručný popis štrukturálnych vlastností programového systému určeného pre automatizované spracovanie spektier vibrácií velkých rotačných strojov
Výrobcovia výpočtovej techniky dodávajú svoje počítače
s už vhodnými operačnými systémami, ktoré sú spravidla na
dobrej - svetovej úrovni (napr. UNIX, MS DOS, OS/2).
Specializovaní dodávatelia ponúkajú aj "programové balíky pre
vibračnú diagnostiku rotačných strojov". Tieto programové
balíky síce obsahujú velmi dobré programy, avšak ich činnosť
je zameraná na rôzne formy zobrazenia a porovnávania úplných
spektier v určitom frekvenčnom intervale. Treba však zdôrazniť, že u velkých a zložitých strojných zariadení v dôležitých prevádzkach (s veľkým ekonomickým prínosom alebo mimoriadnym významom) takáto činnosť je síce nutná, ale nepostačujúca. Z dôvodu zvyíovania objektivity posudzovania technického stavu (nezávisle od únavy a nervozity dozorného personálu prevádzky) a skrátenia doby reakcie na niektoré významné
poruchy je účelné využiť služby takýchto programových celkov,
ktoré dokážu automatizovane spracovať úplné spektrá s osobitným ohľadom na technický stav a podmienky prevádzky.
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- 7 Ďalšia čaať príspevku je preto zameraná predovšetkým
na popis tých. programových celkov, ktoré tvoria základné
stavebnice systému na automatizované spracovanie spektier
vibrácií, ktorý bol vyvinutý na ÍMMS SAV v Bratislave.
Základná architektúra ich činností a odovzdávania údajov pomocou diskových súborov je uvedená na obr. 3» Táto
architektúra predpokladá postupne" spracovanie jednotlivých
analógových vstupných signálov. Program "SAS1D (£5ampling
an Aneaog Signal/! Channel and Disc Storing) umožňuje:
- digitalizáciu (A/D prevod) jedného analógového signálu,
s blokovým prenosom údajov na disk (dĺžka bloku je limitovaná veľkosťou operačnej pamäti);
- výpočet a tlač základných štatistických charakteristík
navzorkovaných údajov;
- výpočet a tlač hodnôt hustoty pravdepodobnosti a distribučnej funkcie vrátane grafického zobrazenia;
- grafické zobrazenie navzorkovaných údajov v časovej oblasti;
- tvorbu informačného súboru (hlavičky), ktorý obsahuje najdôležitejšie informácie o mieste a spôsobe merania, o prevádzkových podmienkach a o spôsobe spracovania signálu.
Program "PSE" resp. "PSE&V" (£ower Spectrum Estimation &
Variational Coefficient) umožňuje:
- výpočet spektrálnej výkonovej hustoty (PSD) navzorkoveného
signálu pomocou Singletonovho algoritmu pre rýchlu Pourierovu
transformáciu (PFT);
- výpočet variačných koeficientov amplitúdových spektrálnych
čiaro
"ASOFS" (Automation Search ,o£ Symptoms) umožňuj e.í
- automatické vyhľadávanie príznakov z úplného spektra pre
rôzne typy strojovj
- tlač úplného spektra a tlač množiny nájdených príznakov
(grafické zobrazenie uvedených súborov je na obr. 3 ) ;
- ukladanie súborov príznakov do Banky príznakov*
"STOS" (Statistics of Symptoms) umožňujei
- triedenie príznakov podľa fyzikálneho významu pre konkrétne
typy strojov;
- výpočet upresnenej hodnoty otáčkovej frekvencie;
- výpočet upresnenej frekvencie a veľkosti PSD s dvoch vedlej-
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- 9ších spektrálnych čiar}
- posuv synchrónnych príznakov v závislosti na zmene otáčkovej
frekvencie|
- tvorbu porovnávacích masiek.
"TREAN" f {Trend analysis) umožňuje:
- výber podsúborov príznakov s rovnakým názvom (t.j. rovnakého miesta) z banky príznakov}
- triedenie podsúborov podlá narastajúceho dátumu meraniaj
- nájdenie a označenie prvej vlastnej a otáčkovej frekvencie
rotora;
- trendovú analýzu vybraných príznakov s možnosťou váhovania
na zekle.de disperzie resp. variečného koeficienta;
- grafické zobrazenie výsledkov,
••SHIRES" (Shifted Reference Spectrum) umožňuje:
- tvorbu tzv. kízevého referenčného spektra.
Opísaný systém programov bol odskúšaný v tzv. poloprevádzke v laboratórnych podmienkach. Elektrické analógové
signály zaznamenané na špeciálnom meracom magnetofóne, charakterizujúce kmitanie turbokompresora s príkonom 30 MW, s prevádzkovými otáčkami 12 000 ot./min., boli pravidelne donášané do diagnostického laboratória. V súčasnosti Je systém
upravovaný na pravidelné sledovanie a diagnostické spracovanie spektier kmitania turbogenerátore typu ŠKODA 200 MW.
4. Literatúra
L1 J Waterman D.A.: A Guide to Expert Systems* Addison-Y/esley
Publishing Company, Reading, Massachusetts, 1986.
[2 3 Hayes-Roth P., Waterman D.A., Lenat D.B.: Building
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AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM PROSTŘEDKU PROVOZNÍ DIAGNOSTIKY JETE

Luděk Urban
Referát popisuje skladbu diagnostického systému na primárním okruhu prvního bloku jaderné elektrárny Temelín. Popisuje se koncepce decentralizované struktury složené z autonomních diagnostických subsystémů na bázi mikropočítačů.
Zmiňuje se o sledovaném frekvenčním pásmu diagnostických
signálů, počtu a rozmístěni čidel, způsobu vyhodnocení jejich signálů a obsluze počítačů. Referát se dotýká i možnosti napojení systému prostředků provozní diagnostiky na
systém kontroly a řízeni reaktoru (elektrárny).
Klíčová slova : DIAGNOSTICKÝ SUBSYSTÉM, ŘÍDÍCÍ POČÍTAČ, MĚŘENÍ A OBSLUHA, UMÍSTĚNÍ ČIDEL, FREKVENČNÍ
PÁSMO
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l.jíyod
Automatizovaný systém prostředků provozní diagnostiky, vychází se zkušeností s realizací diagnostických systém} v Dukovanech. Koncepční má podobnou skladbu jako na Mochovcích, ale
na rozdíl od diagnostiky v Dukovanech, kde ještě byl ústřední
počítač AD? 4700* ná decentralizovanou strukturu složenou z autonomních subsystémů na bázi mikropočítača, pro řešení jednotlivých diagnostických problémů. Podle poslední verse, platné
od května 89* s* jedná o subsystémy V, C, A, Z, E, H. Chybí
subsystém U pro sledování úniků chladivá. Jeho funkci v plném
rozsahu přejímá nový subsystém S a přibyl subsystém H.
2. Popis j«dnotlivých subsjatémS
- vychází ze znalosti obdobných zařízení na elektrárně Mochovce.

- je urficn k« sledování vibrací vybraných komponent celého primárního okruhu, které by mohly vést k nadměrnému namáhání jejich
materiálu. Zařízení je z dovozu od fy SIEMENS a obsahuje stan-dardní osobní počítač typu IBM/AT s operačním systémem MS DOS.
Měření se provádí periodicky lx za 14 dni až za měsíc pod
vedením operátora, který po udání opravňujícího hesla má na obrazovce pomocí myši přístup k systémovým datům a různým funkcím
prostřednictvís menu. Jadná se o tyto základni fee: inicializace,
kalibrace, sledování, vyhodnoceni a další např, matematické operace, zooming.••
Výsledky může uživatel získat jednak v grafické podobě nebo
formou tabulky, navíc podle volby bud" v časové nebo frekvenční
oblasti, a pak je nechat vytisknout na tiskárně nebo zapsat na
magnetickou pásku k dlouhodobé archivaci. Po spuštění a kalibraci systému se odstartuje vlastní měření. Všechny signály z in-

153

- 2 dukčnícb snímačů posuvu a snímačů tlakových pulsed jsou sledovány v pásmu 0*5 - 1000 Hz a paralelně zpracovávány v časové oblasti. Předmětem dodávky nejsou hodnoty resonančnlch frekvencí výkonových spekter signálů a jim odpovídajíc! hodnoty dovolených intervalů posuvů frekvencí. Sledované komponenty jsou:
reaktor se 4 absolutními indukčními snlmafii posuvu
/ 4 / parogenerátory po 2 relativních indukčních snlmačícb posuvu hlavní potrubí má 5 snímačů tlakových pulsscí /i/ hlavni
cirkulační čerpadla po 2 relativních indukčních snímačích posuvu.
Subsystém SUS je tedy navrhován celkem s 25 snímači

- slouží pro detekci, lokalizaci a klasifikaci uvolněných
Sásti a cizích tělea v primárním okruhu. Zařízeni je stejně
jako subsystém V dodáváno firmou SIEMENS s řídicím, osobním počítačem včetně uživatelského softwaru v jazyce FLM 86 a pracujícího pod operačním, systémem RMX 286 nepřetržitě v reálném
6ase jako obslužné zařízení. Prostřednictvím klávesnice může
oprávněný uživatel ovlivnit činnost systému v režimu volby z
menu doplněného případně kontrolními otázkami v těchto hlavních funkcích:
inicializace* kalibracet sledování, vyhodnocení. Po zadání
data a času lze zobrazit signál pozadí, změnit nastavení zesilovače, spustit magnetopáskovou jednotku pro záznam události nebo zadat systémová data pro všechny kanály. Zobrazené
grafické průběhy signálů lze dále zpracovávat pomocí posuvného nitkového kříže a použitím oken při zvětšování měřítka
odměřit doby náběhu a délky časových intervalů. Kromě automatického vytisknutí alarm-protokolu lze vypsat a vytisknout
data libovolné události a měřícího kanálu.
Diagnostické signály přicházejí z plezokeramických snímača
zrychlení umístěných na povrchu těchto sledovaných koponent:
reaktor-3 snímače v hrdlové části tlakové nádoby
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- 3 3 snímače na dně nádoby
po 1 animaci na každém. FG a HCČS
celkem 14 čidel sledujících frekvenční pásmo 1-10 Hz.
- Je dalším, zařízením použitým už na Mochovcích pro detekci,
lokalizaci a klasifikaci anomálií akustického pole v okolí
komponent primárního okruhu. Vyvíjí se v rámci třetího prioritního směru KPVTP ve W Z - B ZSS včetně programového vybavení MONA. Systém na bázi mikropočítače zpracovává nepřetržiti
v reálné* Case vstupní signály z 8 mířících mikrofonů, umístěných v hermetických prostorách jaderné elektrárny:
2 v šachtě reaktoru, 4 v místnosti HCČ a 2 v boxu PG.Sladovaný frekvenční rozsah je celé slyšitelné pásmo 20-20 OCO Kz.
Za anomálii se považuje jakákoliv změna v libovolném měřícím
kanálu vůči ustálenému referenčnímu stavu a klasifikuje ss pomocí těchto globálních spektrálních ukazatelů:
změna úrovně signálu, výskyt* asymetrie spektra a změna šířky
pásma. Systém je adaptivní, to znamená* že dojde-li po výskytu
anomálie k obnoveni stacionářity signálu, je tato úroveň považována za nový referenční stav.

- slouží ke sledování zbytkové životnosti. Je kompletně vyvíjen ve VTÍEZ Brno a je začleněn do finální dodávky ZES. Řídící
mikropočítač, pracující nepřetržitě v reálném, čase, umožňuje
registrovat dynamické tlakové a teplotní cykly i jiné parametry obsahující informace o zátěžích měřitelné za provozu a
získávané z informačního systému elektrárny. Metodou "navlékání kalibri" odvozenou z metody "stékání deště" je třídit a
určovat srovnávací napětí sestavené z napětí od přetlaku a
teplotních napětí v kritických místech exponovaných uzlů, vyhodnotit jejich časové změny, shromažďovat je a na základě
srovnáni s hodnotami rozborů napěti a počtu cyklů podle kon-
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- 4 strukSnich křivek a kumulace poškození provádět odhad Čerpání
únavové životnosti materiálu komponent.
Diagnostické signály procházejí z termočlánků a snímači
zrychlení instalovaných na povrchu komponent:
19 termočlánků /li-Cr-Ni/ na 4.PG, 10 na kompenzátoru objemu,
8 snímačů zrychleni na 4.PC* 6 na KO.
2.5 Subsgstém^E
- je provozni poprvé samostatně použitým zařízením pro analýzu
elastických napěťových vln metodaai akustické emise. Při hydraulických zkouškách je určen ke sledování vzniku a Sířeni
trhlin v materiálu a netěsnosti, za provozu kromě toho experimentálně sleduje ozvy nárazů volných části pro srovnání se
subsystémem C. Signály elastických napěťových vln ve frekvenčním pásmu 0 , 1 - 1 MHz získané piezokeřamickými snímači z povrchu sledovaných komponent jsou tříděny podle svého charakteru a jsou z nich určovány, lokalizovány a klasifikovány jejich zdroje.
Systém pracuje s měřící síti snímačů zabezpečující kontrolu:
tlakové nádoby reaktoru - celkem 32 vysokoteplotních Sidel a
3 jako vysílače pro experimentální ověření a kalibraci, hlavního cirkulačního potrubí - 64 nízkoteplotních čidel a 16 vysílačů,
mechanicky nejvíce namáhaných mÍ3t PG a KO
- na PG je 64 nízkoteplotních snímaču a 8 vysílačů,
- na KO je 16 čidel a 2 vysílače.
Celkem 205 čidel, z toho 29 vysílačů.
Pro snížení pracovní teploty jsou Čidla instalována přes
vlnovody. Zařízení se vyvíjí v ZB3 ve spolupráci s mnoha externími organizacemi. Z hlediska programového vybaveni lze
subsystém rozdělit na 2 části:
1. část obsahuje 16-ti kanálové analyzátory akustické emise,
je řízena mikroprocesorem Z 80 s operačním systémem CPA'*
Software zajisiuje sběr a ukládáni dat a vyhodnoceni v reál-
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- 5 ném Sase.
2. část přadstavuja mikropočítač Videoton. který zprostředkovává komunikaci s operátorem a s periferiemi a návaznost
na informační systém.

- pro komplexní diagnostiku HCČ je posledním použitým systémem. Je to zařízeni pro sledováni vieeh HCČ bloku v těchto
oblastech:
detekce úniku tlakových médií* vibrace rotačních části, poškozování funkčních ploch a indikace volných Sástí v HCS.
Sledovány budou signály celkem z 16 snímačů, vždy po 2 v oblasti ucpávky^a horního ložiska pohonu na každém HCČ a s 8 ultrazvukových snímačů, po 2 v oblasti ucpávky.
Systém je vyvíjen ve vJjE Trnava a základní algoritmy se
ověřuji v programovém vybavení funkčního vzorku komplexní diagnostiky HCČ typu 317 na 4- bloku elektrárny Bohunice.

Signály ze snímača v hermetické zóně jsou po oheň nešířících kabelech položených v plechových žlabech vedeny buď přímo nebo přes předzesiloveče k hermetickým průchodkám a odtud
do místnosti, vyhodnoceni, kde jsou instalovány skříně subsystémů a terminál pro komunikaci s informačním systémem elektrárny. Je zde požadována teplota 2l-25°C a vlhkost 45-65*. Varov*
ná hlazeni subsystémů C, H, A při výskytu anomálie jsou předávána na tablo v blokové dozorně.
Návaznost na Systém kontroly reaktoru pro získáni pomocných
údajů /46 signálů/ pro ASPPD bude po odsouhlaseni sovětskou stranou realizována prostřednictvím počítače ADT 4700 ve funkci vazebního Clenu.
ASFPD pracuje bez trvalé specializované obsluhy, dohled provádí personál blokové dozorny, který ji při výskytu poplachového
hlášeni povolá k provedeni analýzy a odhalení příčin zjištěných
anomálii a kontrole správné funkce zařízení. Tuto činnost provádí
dvojčlenná obsluha v 1 směně.
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Metodika vghodnoceni a použitá Měřící

2.

technika
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s t r .3
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Na analyzátoru okanžilého spel t r a Bruel
prováděna

analýza

vibrací

váhové

funkce,

Kjaer

byle

1,5 hodinového záznanu s i g n á l u .

Spektra bgla prĎriěrována přes 50 r e a l i z a c í s
ningovy

o

časový

použitiu

Han-

odstup vzorků bul 5 Minul .

Časový rozvoj spektra zrychleni vibrací z

wéřícího n í s t a na

PG prokázal neněnnost spekter v z á v i s l o s t i na čase.
Uvedene záznany vibrací byly rovněž
tické

analýze.

vyhodnocována

Ha
v

pravděpodobnosti

analyzátoru

5-ti

podrobeny

okanžiteho

Minutových

intervalech

zrychlení v i b r a c í .

byla

hustota

Proběhy křivek hustoty

pravděpodobnosti byly v čase invariantní
nulovou

sta*is-

spektra

a

vyznačovaly

se

střední hodnotou a konstantní sMérodatnou odchylkou

K , 5 ] , což svědči o vnitřní
Dedmn z testů
vibraci

s t a c i o n á r n ě signálu v i b r a c i .

stacionáři ty

PG a jeho vyhodnocení

SpeVtralni analýza
uvedeného

5-ti

srovnaní

Měření

spekter

byl

lež

saznait

signálu

opakované s tydenni periodou.
je

uvedenu

plyne

na

obr . 4 .

take v e l i ) o s l

Z

náhodných

odchylek od referenčního speVtra nenii než 5 dB. I t e r o u

lie

p ř i ř a d i t jnenovilénu speVtru vibrací v \ aidér> neřiciM n í í t ě .

5.

ťlnalýza quasi-per iodických slorek s p e M r a PG
Q u a s i - p e r i o d i d e í l o ž l y sper t r a s ŕre-l-f-ncri-ii

6?8

Hz,

značných

?31

ľ(33

Hr,

Hz se dosahují p ř i Jwenov i len prcivoíriim slávu

úrovni.

Hapŕ .

v

néřiciii

ni M é

6fc>3

je

v 1 i\

spektrálni s l o ž l y 6?S Hz zcela doiiinanirn .
Byla
zaklade

prevedene

analýza

Voherenčni

funkce.

frekvenci 6?8 Hz úrovni
dôls-ích

infornací

o

prenosu

Koherencím

uvedených
pôvodu

uvedene

v

složty

flozky

tunice do&ahuje na

iab.1.

Ke

zji&ičm

6'f: H; byiů stanovena

korelace signálu zrychlení vibraci mířícího Místa P'G
č .6

se

signalen

tiskových

flultuaci

p ř i l e h l e sny č V y č . 5 .

161

na
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REGRESNÍ
S IG N U 6

KODELY
D I A G N O S T I C K Ý C H
REAKTORU

Josef Vavřín
Příspěvek popisuje aplikaci autoregresního modelu jako nejjednoduššího regresního modelu diagnostických signálů v experimentální analýze systémů diagnostikování, provozním monitorování normálních a anomélnlch stavů a jejich diagnostikování.
Uvádí se popis metody diagnostikování s určováním diagnózy pomocí diagnostické datové báze regresního typu a regresních
spektrálních diagnostik. Jsou uvedeny diagnostiky neutronových
šumových signálů anomálních režimů v experimentální palivové
kazetě reaktoru.
Klíčové slova : ŠUĽOvX DIAGNOSTIKA, REGRESNÍ ĽODĽLY, ANOLA^KÍ
STAV, AUTOREGRESNÍ KODEL, IDENTIFIKACE,
ĽODÄLNÍ PARAMETRY, REGRESNÍ DIAGNOSTIKY,
KAUZXLNÍ MODEL, DATOVX BXZE.

1. tfvod
Kořené veličiny, které jsou zdrojem informací o technickém
stavu diagnostikovaného systému nebo o správnosti jeho funkce
se nazývají diagnostické veličiny. Diagnostické signály se
získávají měřením diagnostických veličin a představují částečnou informaci o chování diagnostikovaného objektu. Neutronové,
teplotní, tlakové šumové signály a signály ze snímačů chvění
se využívají jako diagnostické signály tlakovodního reaktoru.
Regresním modelem diagnostického signálu se zobrazuje stav
a chování diagnostikovaného systému. Parametrické struktura
regresního codelu diagnostického signálu má dvě Části, predikční a reziduálni. Podle typu predikční části modelu a statistických vlastností reziduálních procesů rozlišujeme různé
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typy modelu: AR-autoregresní, 1£A-klouzavých průměrů, ARKAsmíäený, ARDíA-integrafiní ARĽA model, atd.

Kanonická struktura regresních modelů minimalizuje počet
regresních koeficientů a umožňuje identifikovat mnohorozměrný regresní model jako systém vzájemně nezávislých jednorozměrných modelů.
Využití regresních modelů v diagnostice znamená zavedení
parametrického obrazu diagnostických informací, který je méně názorný, ale uisoznuje lepSÍ přizpůsobení typu řešené úlohy.
Z tohoto pohledu regresní modely ovlivňují koncepci diagnostikováni a analýzu diagnostikovaných systémů. Tyto aspekty
jsou předmětem následujících úvah souvisejících s aplikacesi
autoregresního modelu diagnostických signálů.
2. Autorcgreaníjnodel
Nejpoužívanějším lineárním regresním modelem je autoregresní model. Jednoduchost modelu a poměrně snadná identifikovatelnost tohoto typu regresního modelu přispěly k jeho
značnému rozšíření v různých oblastech použití. Tyto vlastnosti autoregresního modelu jsou také vhodné z hlediska jeho
aplikace v provozní diagnostice, pro účely monitorování, detekce a rozpoznávání anomálnich stavů.
Perioda monitorování diagnostických signálů tlakovodního
reaktoru bývá od jednoho dne až po několik měsíců /4/. Součásti každého opakovaného zpracování diagnostických signálů
je detekce anomálního stavu. Po zjištění anomálního stavu se
pokračuje v průběžném monitorování anomálních diagnostických
signálů, identifikaci příčiny anomálního stavu a vygenerování
výsledku ve formě srozumitelné pro operátora diagnostického
systému.
V uvažované aplikaci regresních modelů diagnostických
signálů je třeba, aby diagnostiky anomálních stavů byly odvozeny, z parametrů regresních modelů, proto je budeme nazývat
regresními diagnostikami.
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Stochastické vlastnosti reziduélních procesů jsou závislé
na způsobu použití regresního modelu. Jestliže regresním modelem modelujeme veškerou užitečnou informaci obsaženou v datové
posloupnosti, potom požadujeme, aby reziduálni proces byl bílý
Sum. Tento přístup se používá při analýze diagnostikovaného
systému. Poněkud jiný přístup se uplatní při použití regresního modelu k monitorování nebo diagnostikování. V tomto použití
hledíme na reziduálni procesy jako na procesy, které představují všechny procesy, které nejsou zahrnuty do predikční části
modelu. Predikční část autoregresního modelu popisuje pouze
užitečnou informaci nutnou pro monitorování nebo diagnostikování anomálií a reziduálni část modelu obsahuje všechny zbývající složky.
ftád autoregresního modelu v provozně diagnostickém použití
se stanoví na základě výsledku analýzy diagnostikovaného systému s přihlédnutím k normálním a abnormálním provozním podmínkám a se zaměřením na potřebné diagnostiky, Sád modelu během
diagnostikování zůstává stejný, pokud není potřeba rozšířit
počet diagnostikovaných objektů. Proto určování řádu AR-modelu
na základě statistického kriteria nemá význam. Od modelu v .tomto tvaru se požaduje, aby byl postačující aproximaci pouze
diagnostikovaných objektů. Při analýze diagnostikovaného systému se obvykle využívá v eutoregresnim modelu veškerá užitečná informace obsažená v diagnostickém signálu, proto se řád modelu určuje pomocí některého statistického kritéria /3/ nebo
postupným testováním reziduálního procesu až do bílého šumu.
Výběr identifikační metody regresního modelu je závislý
na statistických vlastnostech datových posloupností, typu
regresního modelu a jeho praktickém použití. Identifikace autoregresního modelu se opírá o efektivní metody řešení Yule-Walkerových rovnic nebo jejich modifikací metodami nejmenších
Čtverců odchylek. Nejrozšířenější metodou identifikace autoregresního modelu dostatečně dlouhé datové realizace je metoda
Levinson-Durbinova /I/. Tato rekurentní metoda identifikuje
spolu s autoregresními koeficienty též vzájemně ortogonální
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parciální korelační koeficienty v rozsahu hodnot od -1 do 1.
Identifikace tzv. okamžitých AR-modelů nestacionárních posloupností se provádí metodami nejmenších čtverců na principu ortogonální Householderovy transformace.
Řešením charakteristické rovnice regresních modelů dostaneme hodnoty modálnich parametru: vlastní frekvence, tlumení,
časové konstanty a výkony fluktuací. Kodální parametry usnadňuji interpretaci regresních modelů /2/. Rozmístění kořenů
charakteristické rovnice v komplexní rovině určuje jejich fyzikální a matematický význam. Výsledky identifikace modálních
parametrů jsou citlivé na výběr parametrů zpracování datových
posloupností a jejich vlastnosti.
3- Regresní
Stanovení diagnózy, resp. zjištění /identifikace/ anomálie
v diagnostikovaném systému, je podmíněno existencí kauzálních
závislostí mezi anomáliemi /poruchami/ a odezvou diagnostických signálů. Poznané kauzální závislosti je účelné katalogizovat v katalogu anomálií a pro potřeby diagnostiky v diagnostické datové bázi. Diagnostické datová báze regresního typu
je vhodně uspořádaný soubor parametrů regresních modelů, které
přísluší vybraným diagnostickým stavům /diagnózám/ a určité
skupině diagnostických signálů. Čím je diagnostikovaný systém
složitější, tím je větší objem datové báze. V jednokomponentní datové bázi každé položce odpovídá jedna diagnóza. V mnohokomponentnl datové bázi jedné diagnóze odpovídá více položek,
což umožňuje identifikovat složitější anomálie. Datová báze
vyjadřuje podmíněnost diagnózy na jednom určitém regresním
modelu diagnostického signálu, nebo na určité množině regresních modelů. Stanovení diagnózy znamená vyhledat v datové bázi takový regresní model, který se nejlépe shoduje s vyšetřovaným modelem, identifikovat kauzální model pomoci regresních
diagnostik. Regresní diagnostiky jsou vhodně vybrané spektrální statistiky, které se používají k testování shody regresních
modelů a stanovují se z parametrů regresních modelů.
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A. V
líetoda diagnostikováni anonálii s využitím aut oráních modelů 10tého rádu ve frekvenční* pásmu do 1.5 Hz byla experimentálně ověřena na reálných neutronových Šumových signálech vnitroreaktorových a vnSreaktorových detektorů při následujících
terao-hydraulických režimech v palivová kazetě reaktoru: 1-noroiální, 2-var chladivá, 3-oscilace rychlosti chladivá a 4-oscilace rychlosti spolu a varem chladivá. V následující tabulce
jsou uvedeny hodnoty vybraných regresních diagnostik věrohodnostního typu /dl/ a kepstrálního typu /d2/ autoregresních modelů anomálních stavů neutronového Sumu vnitroreaktorového detektoru E25 a vněreaktorových detektorů 102 a 104 v porovnání
s autoregresním modelem normálního stavu.

E25
102
104

dl-diagnostika
2/1
3/1
5.13
3.58
3.82
4.69
3.04
2.96

dB
4/1
7.29
8.73
4.40

d2-diagnostika dB
2/1
3/1
4/1
5-83
4.31
8.45
3.99
5.54 10.05
3.14
3.21
5.49

5. Závěr
Regresní modely diagnostických signálů reaktoru představují
parametrický popis užitečné diagnostické informace obsažené
v diagnostických signálech. Existující souvislost mezi modelem
diagnostikovaného systému a modelem diagnostických signálů vytváří komplexní diagnostický model s rozdílným přístupem k modelování a identifikaci regresních modelů pro analýzu diagnostikovaných systémů a pro využití regresních modelů v diagnostickém systému. Diagnostiky neutronových Šumových signálů anomálních režimů v palivové kazetě reaktoru charakterizují citlivost diagnostických signálů na vznik anomélního stavu a jeho
diagnos t ikování.
Uvedená obecná koncepce diagnostikování vytváří otevřený
diagnostický systém s možností postupného zdokonalování algoritmů diagnostikování, rozšiřování a aktualizování datové báze.
Navrženou koncepci diagnostikování je možné využít pro diagnostikování vibrací s postupným a systematickým vytvářením
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datové báze anomálních stavů s využitím väech dostupných poznatků teoretického a experimentálního výzkumu diagnostikovaného systému a existující diagnostické techniky na jaderných
elektrárnách.
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V I B R O D I A C N O S T I K A

PARNÍCH

TURBIN

blanka Vlčková, Jen Kopeček, J i ř í Holenda, Otakar Blah/iík
J i t k a Křížková
V příspěvku jsou uvedeny požadavky ne snímání v e l i č i n p o t ř e b ných pro difafnostiku

k v b l i t y chodu t u r b o s o u s t r o j í . Naznačen

j e způsob zpracováni

t ě c h t o v e l i č i n pro posouzení úrovně zmén

v ct.ování rotorové soustavy
Klíčová

v závislosti

na č e š e .
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EIOVÍJ

VJbh/iCÍ, AwJPLITUDA, lAZUVÍ IÍHEL, fhl-.KVKKČNÍ
A:<AUÍ::A

1. Ovod
Váeobocní uznávanou základní d i e ^ n o s t i c k o u metodou pro pocouľ.ení stavu rotfečr:ích s t r o j ů je vi brodibf.nosi i k a . Nu r.ákledírcrlioru uifřercho s i f n á l u l z e posoudil ok&n.žitý stav r o t o r o v é
Ľoustavy a ze zžii-tiných
Pro t u t o profr.cftickcu

trendů usuzov&t nt jeho dL-lří vývo^.
činnost Je nutné znát vzájemné vazby

mezi pr.'itt hec- "• -ŕer.^ŕ.o r i f nulu ÍJ r.tuvem turboísoust r o j í ,
r

r.i rozLorf". viř '-.}

zisY.u-

v r.inulosti .

iitav z a ř í z e n i z h l e d i s k a mec!;anického chodu není c h e r e k t e rizovún jednoznučr.ř pouze rozbořen, v i b r a c í . Je nutné znát ú r o veň některých d a l ř í c h pnrtisetro majících v l i v na chování r o t o rové soustavy /r.e: :•. yr'.léh

t e p l o t y ložiskové kompozice, t e p -

l o t y t r i e s b p r i r - t , v e l i k o s t veku& & p d . / . Ověřování
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vr.á^em-

né vazby těchto parametrů vyžaduje delôí praktické zkušenosti.
Efektivní zvládnutí těchto náročných poŽBdavků předpokládá využití výkonné měřící a vyhodnocovací techniky, vybavené odpovídajícím software.

Kuždé měřící místo je osazeno dvěma snímači chvění umístěnyriii ve vzájemně kolmých rovinách. Snímaný sipnál je úměrný vzduchové mezeře mezi povrchem snímače & vnějším povrchem hřídele.
Vyhodrsocov.inii je amplituda vektoru výchylky, rej regentující maximální rozměr trajektorie, kterou opisuje koncový bod vektoru
výchylky ?.u jednu otáčku rotoru. Signál pro vibrodi&rnoEtiku
je odvozen od snímačů provozního měření chvění, které patří ke
standardní výbavě turbin ŠKODA. fcpecieJnl diagnostické požadavky se vsak uplatni v nárocích na měřící ústřednu a výpočetní
techniku. Měřící ústředna mú umožnit získáni n.in. GA+ľčti vzorků na otáčku rotoru.
Současně 8 měřením amplitudy vibrací je nutné zaznamenávat
průběh fázového úhlu a registrovat jeho případnou náhlou změnu. Úroveň vibrací o fázového úhlu charakterizují zxŕny průtočné části turbiny.
Pro vyhodnocování vibrodiepnostických měření jsou důležité
některé další parametry, které průběžně sledujeme a zaznamenávané. Jsou to např. teploty kovů tělesa, teploty kovů přírub,
teploty ložiskové komposice, teplotní namáhání kritického miste, hodnoty vakua, otáček a výkonu turbosoustrojí.
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3.
Zpracování vibrodiagnostických měření a zobrazení výsledků,
informujících operátore o stavu rotorové soustavy se předpokládá v několika formách.
budou realizovány krátkodobé časové průběhy amplitudy vektoru chvění a fázového úhlu chvění rotoru. Z naměřených amplitud vektoru chvění rotoru budou počítány hodinové, denní , týdenrií a měsíční průračry. Získané hodnoty se zobrazí do sloupcových diagramů se zvýrazněním překročení nastavených mezí.
Tro analýzu stavu, eventuelně změny stavu rotorové soustavy
jsou důležité výsledky frekvenční analýzy, kterou předpokládáme v rozsahu 0,4*<< násobku otáčkové frekvence. Graficky se znázorní rozložení amplitudy vektoru výchylky nad frekvencí. Frekvenční analýza bude prováděna i při doběhu parní turbiny.
V průběhu doběhu stroje předpokládáme z každého měřícího místa
snímat řadu frekvenčních spekter. Získaná frekvenční spektra
budou uspořádána do jednoho třírozměrného grafu. V takto získaném t. ?.v. "kaskádovém dia^rtimu" budou na ose x frekvence chvění, na ose y otáčky turbosoustrojí s na ose z bude amplituda
chvění rotoru. Porovnáním <3iuf;ríJ3iu s diagramem zíc-korv/n z předchozího měření resp. etalonovýin dispraniem /získaný nii novém
stroji, nebo poGO/, usuzujeme na zmčny slevu rotorové soustavy.
Hůsné příčiny zněn stavu rotorové soustavy se projevují charakteristickými změnemi frekvenční analýzy, popř. průběhu amplitud.
Kmitočtové spektrum časového průběhu signálu získáme frekvenční analýzou. Jejím teoretickým základem jsou vztahy pro
Fourierovu ředu, kterou ±?.e v komplexním tvaru vyjádřit
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x f*)

-t

kde f« je kmitočet k-té harmonické
Velkou informační hodnotu z hlediska diagnostiky přisuzujeme frekvenčním analýzám při doběhu. Na rozdíl od frekvenčních
analýz při ustálených otáčkách jsou zde vysoké nároky na rychlost a proto je nutné použití rychlé Fourierovy transformace.
Nevýhodou těchto standardních metod je diskrétní spektrum omezené pouze na základní a vyšší harmonické frekvence. Pro diagnostiku mohou být důležité i frekvence ležící mezi harmonickými. Snažíme se získat matematickou metodu,která splňuje tyto
poč&davky.
Přechod od prostého monitorování provozního stavu k upl&tněnl diagnostických1 metod je churakterizován postupným rozšiřováním měřících metod a metod vyhodnocování neměřených výsledků. Na příkladu z vibrodiagnostiky je možno ukázat, jak s rozšiřováním metod mčření chvení v průbč-hu let 193í) až 3 9B5 postupně rostla účinnost diagnostických závěrů. Účinnost silně
vzrostla následkem zavedení měření chvěni rotoru /v 60 tých letech/ a roĽtle dál s postupně v rostoucí mír* uplatňovaným
měřením ve dvou na sebe kolmých směrech /konec 70 tých let/
a s uplatňovaným podrobnějším vyhodnocováním výsledků mčřeni
/dobčhové křivky/.
Příklad DÍÍ obrázku 1 vznikl zpracováním literárních ddajů
o trhlinách v rotorech B oběiných kolech parních turbin, o
konkrétních případech výskytu trhlin 6 způsobech, jakým: byly
detekovány.
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4. Závěr
Diagnostika si klade za cíl nejenom konstatovat případnou
změnu či případné 2horšení technického stavu zařízení, která
se projeví změnou hodnot měřených veličin, nýbrž i určit včas
charakter a závažnost změny a předpovídat další vývoj změny
stavu. Tím se usnadní rozhodování obsluhy o eventuálně nutných preventivních zásazích do provozu zařízení dříve, než
dojde k vážné poruše.
Perspektivním cílem je vytvoření expertního systému, jehož
základní částí je búze znalostí. Její propracování do úrovně,
která umožní, aby výstupní informace fc expertního systému
charakterizující příčinu zjištěných anomálií » poskytující návod na řešení vzr.iklé situ&ce dosáhla požadované přesnosti ,
však vyžaduje dlouhodobé Ehromužciování poznatků z provozního
nasazení diagnostiky.
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