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 سکیر اریمع یاثر آن بر رو یابیبا منشأ مشترک و ارز یمدل خراب یپارامترها تیعدم قطع زیآنال

CDF  در حوادثLOCA  
 

 محمدرضا،زره پوش – کمال،حداد – *احمد،پیروزمند – پوریا،قناعتیان جبذری

 ایبخش مهندسی هسته،  دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز(1) 

 

 :دهيچک
سعه سطح یک آنالیز در تو ستهحتماالتی ایمنی نیروگاهای  سبههای ه سک ای و محا های متعددی از جمله پارامتر CDFی معیار ری

های سازیهای خرابی تخمین زده شده، پارامترها و مدلوجود عدم قطعیت در مقادیر نرخ .نرخ خرابی اجزاء باید تخمین زده شوند

 CDFیزان تاثیرپذیری معیار مبنابراین باید با انجام آنالیز عدم قطعیت  گردد.محاسبه شده می CDFانجام شده، باعث تغییر در مقدار 

سی قرار دادهای به کار سازیو مدلرا از تغییر در مقادیر پارامترها  شده مورد برر سیار مهم  .گرفته  بطور خاص با توجه به نقش ب

CCF  ستم و در نتیجه آن مقدار سی سیت باید برای پارامترهای مدل CDFدر قابلیت اطمینان  سا ستفاده CCF، آنالیز ح شده نیز  ا
بر  VVER-1000ای آلفا در نیروگاه هسووتهاز تغییر در پارامترهای مدل  CDFدر این تحقیق میزان تاثیرپذیری معیار  صووورپ پذیرد.

 مورد بررسی قرار گرفته است. LOCAفرکانس ذوب قلب در زمان وقوع حوادث 
 

-VVER، فرکانس ذوب قلب، راکتور LOCAهای منشا مشترک، آنالیز عدم قطعیت، آنالیز احتماالتی ایمنی، خرابی): کلمات کليدي

1000) 

 

 : مقدمه

ای های هسوووتهموجود برای تولید قابل اتکا، ایمن و پاک انرژی الکتریکی اسوووتفاده از نیروگاههای حلیکی از بهترین راه

قلب یک راکتور  چراکه ای مسووتلزم ندهداری آن در شوورایم ایمن اسووتهسووته هایراکتور نیروگاه واسووتفاده از اسووت. 

سته سته شرایم ایمن برای . ای حاوی مقدار زیادی مواد رادیواکتیو ا که امکان دارد  تا حدییک راکتور یعنی منظور از 

را شناسایی  و به تبع آن خروج مواد رادیواکتیو از قلب شدهراکتور منجر به آسیب دیدن قلب  احتمالی که تمامی خطراپ

ی تجهیزاپ ایمنی مناسووب و سوودهای محاف  در برابر نشووت مح وووالپ های مختلف از جمله تعبیهکرده و به روش

شووود جلوگیری شووود. وقتی صووحبت از جلوگیری خطراپ احتمالی در یک نیروگاه اتمی می شووکافت از این خطراپ

، اسووتفاده از روش آنالیز ایمنی تحلیل هایکنند. یکی از پرکاربردترین روشمباحث ایمنی نیروگاه نقش اصوولی را ایفا می
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سووازی تحلیل ایمنی یک نیروگاه از دید احتماالتی اسووت. در این روش برای کمی PSAاسووت.  )1PSA( ایمنی احتماالتی

در تمامی  ،شوندسازی میهای خرابی اجزاء تخمین زده و مدلمقادیر ورودی آنالیز احتماالتی ایمنی مقادیر مختلف نرخ

تاثیر گذار  2CDFنند بر مقادیر تواها غیر قطعی بوده که میسوووازیها و مدلاین مراحل عدم قطعیت وجود دارد و داده

های آن به منظور تعیین میزان های خرابی و مدلبر روی مقادیر مختلف نرخ 3باشوووند. بنابراین انجام آنالیز عدم قطعیت

، در واقع به Common Cause Failuresها با منشووا مشووترک یا همان خرابیضووروری اسووت.  CDFها بر تاثیر گذاری آن

های آنالیز باشووند. ورودیای از خطاهای وابسووته میشووود که زیر مجموعههم اطالق میین جزء بازمان چندخرابی هم

شکیل گروهای  شند ت شترک با شا م سازی و دهند. مدلتایی می8و  6، 4، 2احتماالتی ایمنی که دارای نرخ خرابی با من

ستم یک امر  CCFسازی کمی سی ست زیرا چنین خطاهاییبرای مشخص کردن میزان قابلیت اطمینان   ضروری و مهم ا

ستم سی سی  ستر های مختلفی وجود دارد از جمله روش CCFسازی های ایمنی دارند. برای مدلسهم زیادی در عدم د

الزم . ]1[ها به دلیل ماهیت تخمینی بودنشووان دارای عدم قطعیت هسووتند که هر کدام از این روش MGL4وروش آلفا، بتا 

 CCFسازی که در این پژوهش از آن استفاده شده است از روش آلفا برای مدل VVER-1000تور رآک PSAبه ذکر است 

 استفاده کرده است.

ست ولی  CCFآنالیز عدم قطعیت برای  اگر چه شده ا شده  MGLبا مدل  CCFبرای ی آن نمونهبا مدل آلفا انجام ن انجام 

ست ست میی آنالیز عدم . از دیدر کارهایی که در زمینه]2[ ا شده ا سعه Maximusتوان به روش قطعیت انجام    که تو

ستم Lindstrom-Maddenی متد یافته سی سری برای  ست -هایی با آرایش  شاره کرد   بیز مونت کارلو، و  ]3[موازی ا ا

شکست خم لوله آب تغذ یتعدم قطع یزآنالاخیرا  .]4[ صل یهحادثه  ست که  بوشهر یروگاهدر ن یا شده ا نتایج نیز انجام 

 آنالیز عدم قطعیت در مدل درخت خطا با رویدادهای پایه وابسووته .]5[ ای ایران ارائه شووده اسووتآن در کنفرانس هسووته

برای  Aleatoryو  Epistemicهای اسووتفاده ترکیبی از عدم قطعیت .]6[نیز انجام شووده اسووت  6یوو زی 5پدرونیتوسووم 

استفاده  دهای مورنیز از روشهایی که دارای عدم قطعیت ذاتی و عدم قطعیت ناشی از نبود اطالعاپ کافی هستند سیستم

 .]7[ بوده است

در  CDFها بر در این پژوهش آنالیز عدم قطعیت بر روی پارامترهای خرابی منشوووا مشوووترک برای تعیین میزان تاثیر آن
7LOCA .دلیل انتخاب انجام شووده اسووت LOCA، از رویدادهای آغازگر مهم در کل  یدرصوود 41 داشووتن سووهمCDF 

                                                 
1 Probabilistic Safety Analysis 
2 Core Damage Frequency 
3 Uncertainty Analysis 
4 Multiple Greek Letter 
5 Nicola Pedroni 
6 Enrico Zio 
7 Loss of Coolant Accident 
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هدف اصلی   .]8[ای در حوادث ذکر شده دارند های منشا مشترک نقش عمدهخرابی . همچنیناستنیروگاه اتمی بوشهر 

یر پذیری فرکانس ذوب قلب از احتمال وقوع میزان تاث بتوانبا اسووتفاده از تحلیل عدم قطعیت این پژوهش این اسووت که 

سازی را بررسی کرد. به عبارپ دیدر با کمی LOCAهای مختلف در سناریوهای مختلف های منشا مشترک سیستمخرابی

 رسید. CCFتوان به درک بهتری از میزان عدم قطعیت پارامترهای می CCFاز تغییراپ در  CDFمیزان تاثیر 

 
 

 مبانی نظري پژوهش :

سازی مدل  ،های مختلفدسازی رویدادها و عملکرخطا برای مدلو درخت رویداد انجام پژوهش از تئوری درخت  برای

CCFست که در ادامه  عو همچنین تواب ، نمونه برداری به روش مونت کارلوبه روش آلفا ها شده ا ستفاده  توزیع آماری ا

 ها توضیحاتی داده شده است.از آن برخیدر مورد هر 

-VVERای هسته کننده برای یک راکتورمجموعه حوادث از دست رفتن خنک: LOCAمختلف  آغازگر رویدادهاي -1

 ها آورده شده است.ویژگی هر کدام از آن 1دسته کلی تقسیم بندی شده است که در جدول 4به  1000
 ]LOCA ]1 رویدادهای آغازگر دسته بندی – (1شماره )جدول 

 ویژگی نام ردیف

1 S-LOCA 

شود که میزان آن به قطر ها یا تجهیزاپ گفته مینشتی کوچک به شکستدی یا ترک در لوله

ها و تجهیزاپ مدار متر در لولهمیلی 13متر در مدار اول راکتور و به قطر میلی 60کمتر از 

 اولیه به سمت مدار ثانویه است.

L-LOCA

M-LOCA

S-LOCA

LOCA-C

others

CDF[8]سهم رویدادهای آغازگر در-( 1)شکل شماره 

L-LOCA M-LOCA S-LOCA LOCA-C others
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2 M-LOCA 

میلی متر  150تا  60به قطر معادل بین نشتی متوسم از مدار اولیه شامل نشتی تجهیزاپ 

ادل در است که به علت ترک، پارگی تجهیزاپ و خطوط لوله ایجاد شده است این قطر مع

 متر است.میلی 100مورد مدار اولیه به سمت مدار ثانویه 

3 L-LOCA 
شود که میزان آن به قطر ها یا تجهیزاپ گفته مینشتی بزرگ به شکستدی یا ترک در لوله

 میلی متر است. 150یش از ب

4 LOCA-C 
یستم حجم میلی متر که توسم س 10نشتی بسیار کوچک مدار اولیه به قطر معادل کمتر از 

 شود.کنترل جبران می

 
 

 

ه از جمله ککنند های زیادی ایفای نقش میدایمنی و عملکر یهاسیستم LOCAدر حین رویداد  :هاسيستم مهمترین -2

شامل عملکرهای نامبرده در جدول ها میترین آنمهم ضطراری قلب که  ستم خنک کننده ا سی شبمی 2توان به  شاره  دنا ا

   .کرد
 های سیستم خنک کننده اضطراری قلبدعملکر –( 2شماره ) جدول

 عملکرد درخت خطا ردیف

1 FL ی فشار باال و پایینرعملکرد حالت خرابی سیستم خنک کننده اضطرا 

2 GL 
 ی فشار پایینرخرابی سیستم خنک کننده اضطراعملکرد حالت 

3 G1 
4 F ی فشار باالرعملکرد حالت خرابی سیستم خنک کننده اضطرا 

5 YT ی پسیورعملکرد حالت خرابی سیستم خنک کننده اضطرا 

 

که  هسووتندآنالیز احتماالتی ایمنی  هایترین ابزارمهمدرخت رویداد و درخت خطا :  9و درخت خطا 8درخت رویداد -3

 شود.استفاده می ی مختلفهاسازی رویدادها و عملکرد حالت خرابی سیستمها به ترتیب برای مدلاز آن

 : معرفی مدل آلفا -4

 شده است.استفاده  در حالت تست متناوب  زیر روابمآلفا از  به روش CCFسازی برای مدل

𝑄𝐾 = 
𝐾

(𝑚−1
𝑘−1

)
 × 

𝛼𝑘

𝛼𝑡
 ×𝑄𝑇𝑂𝑇 

K= 1,2,…,m   
𝛼𝑡 = ∑ 𝐾 ×  𝛼𝐾

𝑚
𝐾=1  

                                                 
8 Event Tree 

9 Fault Tree 
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𝛼𝐾 برابر اسووت با کسووری از فرکانس کلی وقوع خطا که در یک سوویسووتم :n  جزئی بر اثرCCF ،k دچار خرابی  جزء

 ی زیر بدست می آید:شوند. و از رابطهمی

𝛼𝐾 = 
𝑛𝑘

∑ 𝑛𝑘
𝑚
𝑘=1

 

 .جزء در حالت خطا است kبیاندر تعداد رویدادهای شامل  𝑛𝑘ی فوق در رابطه

 : Lognormalتابع توزیع  -5

 σو  µهای در احتمال توزیعی اسووت که لداریتم طبیعی آن دارای توزیع نرمال گوسووی با مشووخ ووه Lognormalتوزیع  

ست. در تحلیل ستفاده می Lognormalهای عدم قطعیت از فاکتور خطا برای توزیع ا شود که بیاندر میزان خطای مقادیر ا

ست. فاکتور خطا روی توزیع آماری از مقدار شد که در تحلیلمی )EF(  10واقعی ا صفر تا ده با های عدم قطعیت تواند بین 

 .]1[کنند را استفاده می 5معموال حد وسم آن یعنی 

 

 

 
                                                 

10 Error Factor 
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 PSA در روش CCFعدم قطعیت موجود در  کمی سازی –( 2شکل شماره )

 : کارانجام روش 

و  پژوهش، تهیه فایل ورودی آنالیز احتماالتی ایمنی متناسوب با رویدادهااولین گام برای انجام آنالیز عدم قطعیت در این 

ست که  ستم های مختلف مورد نظر ا سی شد برای مدلعملکردهای  شتر گفته  ها از درخت خطا و سازی آنطبق آنچه پی

ست. برای مدل شده ا ستفاده  سناد FTو  ETسازی درخت رویداد ا و  VVER-1000راکتور PSAها در این پژوهش از ا

ست SAPHIREنرم افزار  شده ا ستفاده  سباپ نحوه .ا ست آوردن فرکانس ذوب قلب در برایی انجام محا به  PSA بد

 ]باشد( نشان داده شده است می2طابق آنچه در شکل شماره )بیانی ساده م

 هااحتمال خرابی عملکرد سیستم الزم استبرای محاسبه فرکانس ذوب قلب رویدادهای مختلف،  (2طبق شکل شماره )

سبه گردد سم درخت خطا محا صورپ CCF .تو شدهرویدادهای پایهخطا ) های درختورودیها که به  سهم اند ( مدل 

ستمخرابی  احتمال در باالیی سی سی  ستر ها از اهمیت باالیی CCFسازی سازی و کمیبنابراین مدل .دارند هاو عدم د

 احووووتووووموووواالتووووی ایووووموووونووووی رآکووووتوووووربوووورخوووووردار اسووووووت. در آنووووالوووویووووز 

VVER-1000 سازی پس از مدلCCFاین  حالی که در در ها استفاده شده استسازی آنای برای کمیها از تخمین نقطه

ست تا میزان تاثیرگذاری عدم قطعیت CCFسازی برای کمی پژوهش شده ا ستفاده  ها بر CCFها از آنالیز عدم قطعیت ا

در نظر  EF ،5با  Lognormalبه صورپ توابع توزیع آماری  CCFمقادیر  بدین منظورفرکانس ذوب قلب محاسبه گردد. 

ست.  شده ا شد به هر کدام از می)قطعیت( ای بر مبنای دیدگاه نقطه ورودی سازی مقادیرکمیکه در حالت اول گرفته  با

CCF شود و در نتیجه یک مقدار نیز برای یک مقدار نسبت داده میCDF محاسباپ در حالت دوم چون اما  آیدبدست می

بدست  CDFدر خروجی مقادیر مختلفی برای بر مبنای آنالیز عدم قطعیت انجام شده است در نتیجه برعکس حالت اول 

ست سباپ، برای  به روش مونت کارلو از مقادیر ورودی پس از نمونه بردای در این حالت .آمده ا نیز  CDFو انجام محا

سی  شتن انحراف معیار مییک تابع توزیع گو ست که با دا ست آمده ا شی از مقادیر  CDFتوان میزان عدم قطعیت بد نا

CCF به صورپ عددی مشاهده کرد را.  

 : جینتا

( با استفاده از روش توصیف 2در این بخش میزان عدم در هر یک از دسته رویدادهای آغازگر داده شده در جدول شماره )

و میزان عدم  LOCAناشی از رویدادهای آغازگر  CDFارش می شود. همچنین توزیع شده در قسمت قبل محاسبه و گز

 قطعیت کل مورد ارزیابی قرار می گیرد.

است که این  E9.717-7به طور میاندین  LOCA-S، CDF برای دهد کهنتایج آنالیز عدم قطعیت نشان می در این پژوهش

 همچنین است. های منشا مشترکناشی از تاثیر عدم قطعیت پارامترهای خرابی عدم قطعیت E9.074-8دارای  CDFمیزان از 
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دارای  CDFاست که این میزان از  E4.052-7 برابر با به طور میاندین LOCA-M ،CDFنتایج آنالیز عدم قطعیت برای 

8-E4.118 میزان  های منشا مشترک است.عدم قطعیت ناشی از تاثیر عدم قطعیت پارامترهای خرابیCDF  برایLOCA-L ،

عدم قطعیت ناشی از تاثیر عدم قطعیت  E1.313-8دارای  CDFاست که این میزان از  E2.599-7 برابر با به طور میاندین

E1.808- ترتیب برابر بابه  C-LOCA ،CDFاین مقادیر برای رویدادهای آغازگر  های منشا مشترک است.پارامترهای خرابی

 نشان داده شده است. ( برای مقایسه بهتر3و شکل ) (3باشد. این نتایج در جدول )می  E1.460-7 و 6
 نتایج آنالیز عدم قطعیت –( 3جدول شماره )

 سناریو ردیف
CDF (1/Year) 

Mean Standard 

Deviation Point 

1 S-LOCA 9.717E-7 9.074E-8 9.716E-7 

2 M-LOCA 4.052E-7 4.118E-8 4.059E-7 

3 L-LOCA 2.599E-7 1.313E-8 2.597E-7 

4 LOCA-C 1.808E-6 1.460E-7 1.804E-6 

5 LOCA 3.445E-6 4.537E-8 3.441E-6 

 
 LOCAمیزان عدم قطعیت سناریوهای مختلف  –( 3شکل شماره )
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  LOCA سناریو در CDFبر  CCFتاثیر عدم قطعیت پارامترهای  –( 4شکل شماره )

 

 : نتيجه گيري

سازی  سیار باال در تخمین پارامترهای مدل آلفا برای مدل در این مقاله آنالیز  PSAها در آنالیز  CCFبا توجه به اهمیت ب

 CDFمدل و تاثیر آن بر روی معیار ریسووک  Lognormalعدم قطعیت موجود در پارامترهای این مدل ب ووورپ تابع 

تاثیر عدم قطعیت پارامترهای  LOCAلیه رویدادهای آغازگر مورد بررسووی قرار گرفت. نتایج نشووان می دهد که برای ک

عدم  یدارا( 4با توجه به شکل )مقدار  نیاست که ا E3.445-6 نیاندیبه طور م CDF یمشترک بر روهای منشا خرابی

 .است E4.537-8 ی برابر باتیقطع
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