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Симулационно моделиране на някои частни случаи при анализ на 
вътрешно наводнение в обстройката на ЯЕЦ

ст. ас. К. Филипов, доц. д-р В. Велев

В статията е предложено алгоритмично решение заедно с програмната 
му реализация на някои частни случаи при симулилационно моделиране на 
вътрешно наводнение, когато едно или повече взаимосвързани помещения 
са изцяло наводнени. Допълнението разширява обхвата на приложение на 

създадения софтуерен продукт, както и достоверността на 
получаваните резултати. Решени са тестови примери и е извършена 

качествена оценка на получените резултати.

Computational modeling of some typical cases of NPP hermetic part 
internal flooding

Assist, prof. eng. K. Filipov, Assoc, prof. D-r eng. V. Velev

In the article is presented an algorithmic solution and computational 
development for some typical cases of computational modeling of 

internal flooding in case one or more cross connected premises are completely 
flooded. The addition extends the applicability of the designed 

software product and accuracy of the results also. Test examples are computed 
and quantitative evaluation of the results is provided.

Симулационният анализ на последствията от вътрешно наводнение в 
обстройката на ЯЕЦ с реактори тип ВВЕР се извършва с помощта на 
специализиран софтуер [1], създаден на основата на разработения 
математичен модел за изследване на вътрешни наводнения [2].

Особеност на предложения алгоритъм, както и на неговата програмна 
реализация е основното приемане, че всяко помещение се пресмята 
индивидуално с отчитане на кореспонденцията му със съседните 
помещения. Това означава, че в действителност разходът през всеки отвор 
се пресмята на два пъти -  за помещението, от което има изтичане и за 
кореспондиращото му помещение, в което има втичане. За тази цел във 
всеки израз за определяне на обемния разход Q (m3/h) през отвора е 
въведена величината sign Ah (м.в.ст.), която определя посоката на потока. 
Тук с Ah е означена разликата в нивата на флуида между разглежданото и 
кореспондиращото му помещение спрямо свързващия ги отвор. Такъв 
подход създава определени удобства от гледна точка на програмната му 
реализация, но крие определен риск от възможно нарушение на масовия 
баланс в цялата система. За снижаване на този риск, в процеса на
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формиране на входния дек е предвиден специален контрол за гарантиране 
на кореспонденцията между помещенията, т.е. задаването на отвор в дадено 
помещение автоматично генерира същия отвор (със същата форма и 
размери) в кореспондиращото помещение.

За определяне на изменението на нивото на флуида във всяко 
помещение във функция на времето се използва методът на Ойлер за 
решаване на система от обикновени диференциални равнения [3]. 
Формирането на обемния разход на флуид през отворите с различна форма, 
които свързват дадено помещение (1) с кореспондиращото му помещение (2) 
се извършва с помощта на движещия напор Ah, дефиниран от връзката:

(1) Ah =h, + k ,-(h 2 + k2), където:
Ah е движещият напор в момент т , пл;
h,, h2 - нивата на флуида в помещения (1) и (2) в момент т, т ;  
к ,, к2 - котите на помещения (1) и (2), т ;

Ако движещият напор е с положителен знак, течението е насочено от 
помещение (1) към помещение (2) и обратно.

Изтичането (втичането) през отвори с различна форма, големина и 
местоположение се извършва по методиката, изложена в [4]. (ANS)

Така предложеният алгоритъм [1] обаче не е в състояние да бъде 
приложен в случаите, когато дадено помещение или група последователно 
взаимосвързани помещения са изцяло наводнени (фиг. 1). В този случай 
няма как да бъде определен движещия напор в съответствие с връзката (1), 
тъй като при пресмятане на отделно помещение движещите напори се 
формират последователно за всеки от неговите отвори съобразно котата и 
нивото на флуида в кореспондиращите му помещения за всяка стъпка от 
времето Ат. Тези данни се използват само за текущи изчисления и не се 
съхраняват за следващите стъпки от изчислителния процес, тъй като това би 
било един процес мащабен по отношение на необходимото процесорно 
време за неговото изпълнение -  съхраняването на стойностите на напорите 
трябва да се изпълни за всеки един отвор за всяко едно кореспондиращо 
помещение с отчитане на възможностите за последователно свързване на 
няколко запълнени помещения с различни височини). Допълнително 
затруднение представлява случаят, когато помещението, в което възниква 
иницииращото събитие „скъсване на тръбопровод”, се запълни изцяло. Тук 
не се разглежда влиянието на хидростатичното налягане в това помещение 
върху разхода на флуид през изтичането. Проведените числени 
експерименти за различни варианти на вътрешни наводнения в обстройката 
на V блок на АЕЦ „Козлодуй” показват, че вероятност за цялостно запълване 
на помещението съществува реално, макар и с малка честота. Намирането 
на решение на такива частни случаи, въпреки че е привидно лесно от 
физична гледна точка (връзка между скачени съдове), се оказва твърде 
трудна от гледна точка на програмна реализация при отчитане на
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особеностите на модела, изложени по-горе. За целта е използван следният 
подход. В колекцията от данни за всяко едно помещение се въвеждат 
допълнителни променливи, който се отнасят конкретно за случаите, когато 
възникне запълване на помещения. В този допълнителен набор от 
променливи (за яснота тук условно ще бъдат обозначени като променлива 1, 
променлива 2 ... променлива 6) се съхраняват:

• пром енлива 1: флаг за запълнено помещение -  логическа 
променлива, която приема стойност TRUE (истина), когато 
нивото на флуида стане равно на височината на помещението 
(флагът е установен) и съответно FALSE, когато помещението 
не е запълнено изцяло;

• пром енлива 2: идентификационен номер на незапълненото 
помещение, в което акумулираният флуид е с най-високо ниво 
и това помещение е свързано пряко или непряко през други 
запълнени' помещения с текущото разглеждано помещение 
(помещение 1 от фиг. 1. В разглежданият пример това 
помещение съвпада с помещението-инициатор на събитието);

• пром енлива 3: ниво в това незапълнено помещение, което 
формира движещия напор съобразно (1), коригиран с 
разликата в котите между него и текущото разглеждано 
помещение, т ;

• пром енлива 4: обемен разход, който трябва да бъде отнет от 
това незапълнено помещение в момента Дт, m3/s;

• пром енлива 5: идентификационен номер на помещението, 
инициатор на наводнението (помещението, в което е 
възникнало скъсване на тръбопроводна система);

• пром енлива 6: обемен разход през изтичането, m3/s.
Алгоритъмът, заедно с неговата програмна реализация включва

следните основни моменти:
Съобразно изложената в [1] методика, за всяка стъпка от времето се 

съставя цикъл по всички помещения. В този цикъл се определят стойностите 
на изменение на обемния разход и на площта на помещението, в резултат на 
заливане от флуид на инсталираните в него оборудване и апаратура. След 
това се пресмятат текущите стойности на обема на флуида и на неговото 
ниво със съответното редуциране на площта. Въведените допълнения в 
алгоритъма могат да се обособят в две групи -  коригиране на обемните 
разходи и присвояване на стойности на допълнителните променливи за 
отделните помещения. Съобразно числения метод на Ойлер за решаване на 
обикновени диференциални уравнения, пресмятането на обемните разходи 
за всяко помещение се извършва на основата на нивата на флуида, които 
формират напорите (уравнение (1)), получени от предната стъпка Дт-1. Това 
означава, че е известен броят М и идентификационните номера на изцяло 
запълнените помещения от резултатите, получени в предната стъпка от
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пресмятането (група 2 за формиране на флага на изцяло запълнените с 
флуид помещения).

Първата стъпка на алгоритъма е да се извърши проверка дали 
помещението, в което е възникнал теча е изцяло запълнено с флуид. Ако 
това е така, то обемния разход през скъсването се приема за равен на нула, 
а стойността му се запаметява в допълнителната Променлива 6 на 
помещението, в което е възникнало изтичането. Едновременно с това се 
установява и флагът за изцяло запълнено помещение (Променлива 1 приема 
стойност TRUE).

Втората стъпка представлява определянето на изменението на обемните 
разходи във всяко помещение. Това става в цикъл по всички помещения с 
помощта на процедура за определяне на изтичанията през отворите за 
конкретно помещение. Тук се формират стойностите ду, където Т  е 
индексът на помещенията. В тази процедура също са извършени промени. 
Ако разглежданото помещение е изцяло наводнено, то изтичането през него 
се приема за равно на нула, а неговата реална стойност се запаметява в 
Променлива 4 на съответното помещение. Това преместване на стойността 
на изтичането има следния смисъл, който може да бъде пояснен с тестовия 
пример на фиг. 1. Тъй като всяко помещение се пресмята отделно, то 
напорът между помещението с най-високото ниво (помещение 1) и пряко или 
непряко кореспондиращото му изцяло наводнено помещение (в случая 
помещение 3) е нулев, тъй като той се формира от разликата в нивата 
(уравнение (1)). А при определяне на разходите през всеки от отворите в 
случая, когато помещението (основното или кореспондиращото му) е изцяло 
наводнено, определящо е нивото в Променлива 3. Единствено ще има 
изтичане от помещение 5, което е изцяло запълнено към помещение 2. Това 
изтичане се определя от разликите в нивата между помещения 1 и 2. Тъй 
като всяко изтичане (втичане) през отворите се пресмята два пъти (от 
текущото помещение с индекс Т  към кореспондиращото му помещение с 
индекс „Г и от помещение ,,j” към помещение Т , когато в цикъла на 
помещенията ,,j” стане текущо, а Т  -  кореспондиращо), то според фиг. 1 в 
помещение 2 ще има втичане, а изтичането от изцяло наводненото 
помещение 5 се приема за равно на нула, а реалната му стойност се 
запаметява в Променлива 4 на това помещение.

Следващата стъпка представлява корекцията на обемните разходи 
съответно на помещение 4 от фиг. 2 и на помещение 1 от фиг. 1. Това се 
изпълнява чрез реализиране на два цикъла включващи само изцяло 
наводнените помещения. В първия цикъл разходът на теча (Променлива 6 на 
помещение 1) се прибавя към сумата от обемните разходи на помещение 4, 
чийто индекс се съхранява в Променлива 2 на помещение 1 Във втория 
цикъл разходът от флага на помещение 5 (Променлива 4) се прибавя към 
сумата от разход7те на помещение 1. В действителност той се изважда, тъй 
като формираният обемен разход е с отрицателен знак в резултат на 
sign(Ah).
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С това първата стъпка от алгоритъма е завършена. Приемането на 
стойности за допълнителните променливи на изцяло наводнените 
помещения се извършва в следната последователност. Първоначално в 
цикъл по всички помещения се определят новите стойности на обемите и 
нивата на вода във всяко помещение по метода, изложен в [1]. В края на 
този цикъл се извършва сравняване на новополученото ниво с височината на 
помещението. Ако последното се окаже изцяло наводнено, то се установява 
флагът му (Променлива 1 приема стойност TRUE) и неговият
идентификационен номер се записва в един нов отделен масив от данни, 
съдържащ идентификаторите на всички изцяло запълнени с флуид 
помещения. След това в три последователни цикъла включващи само 
изцяло наводнените помещения (прав, обратен и отново прав) при отчитане 
на кореспонденцията им през отворите със съседните им помещения се 
запълват клетки Променлива 2, Променлива 3 и Променлива 5 (съответно за 
идентификационния номер, нивото и обемния разход на не изцяло 
наводненото помещение с най-високо ниво) а Променлива 4 и Променлива 6 
се зануляват. Трите цикъла са необходими, за да може да се осъществи 
прехвърлянето на тези данни във флаговете на последователно свързаните 
изцяло наводнени помещения. Броят на циклите е определен с помощта на 
числен експеримент и обхваща случая до 15 последователно свързани 
помещения, което е достатъчно с оглед на приложно ориентирания характер 
на софтуерния продукт. Тези променливи са необходими за пресмятане на 
разпространението на наводнението за следващата стъпка по време дт + 1, в 
която се извършва запълването на Променлива 4 и Променлива 6 (стъпка 1 
от алгоритъма).

Така предложеният алгоритъм е тестван многократно с различни тестови 
примери. Резултатите от изменението на нивото на флуида в помещенията 
за примерите показани на фиг. 1 и фиг. 2 са демонстрирани графично на 
фиг. 3 (за пример от фиг. 1) и фиг. 4 (за пример от фиг. 2). За пример 1 
изтичането е с продължителност 180сек. и с обемен разход 4.68m3/s, а за 
пример 2 -  съответно с продължителност ЗООсек. и с обемен разход 
2.11m3/s. Получените резултати имат качествено правдоподобен характер, 
като масовият баланс за всички помещения е изпълнен за всяка стъпка от 
транзиентите.

В заключение може да се каже следното:
1. Предложеният подход представлява съществено допълнение на 

алгоритъма, изложен в [1]. В резултат на това се увеличава 
приложимостта на програмния продукт, както и достоверността на 
получените резултати.

2. Подходът има определено оригинален характер. В достъпната 
специализирана литература не е срещнат аналог на 
предложеният алгоритъм.

3. Изчислителната ефективност на софтуерния продукт се намалява 
над два пъти (два пъти по-голямо изчислително време). Обаче
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това е само при получаване на изцяло наводнени помещения, 
който случай е сравнително рядък, но възможен. До този момент 
чрез използване на подходяща логика, изчислителната 
ефективност на продукта е приблизително същата, както в случая 
преди допълненията.
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Фиг.1. Взаимно разположение на Фиг.З. Взаимно разположение
помещенията (Пример 1) на помещенията (Пример 2)

Фиг.2. Изменение на нивото на флуида в демонстрираните на Фиг. 1 
изследвани помещения
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Фиг.2. Изменение на нивото на флуида в демонстрираните на Фиг. 3 
изследвани помещения
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