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 چکيده:

ضر یبهره بردار یپارامترها یالحظه شیجهت پا یستمیس ،پژوهش نیدر ا شهر از جمله  شعاع یاوج قدرت محل بیقلب راکتور بو و  یو 

ساس  یفاکتور عدم توازن محور نیهمچن صب کیقدرت بر ا صنوع یشبکه ع ست. ا یم شده ا سازها یهااز داده ستمیس نیارائه  شکار  یآ

و  کلیشپپده از آزاز سپپ یزمان سپپ ر ،یتوان حرارت زانیکنترل، م یهالهیم تیقلب مانند موقع یپارامترها یبرخ نیدرون قلب و همچن ینوترون

بدست آمده نشان دهنده دقت قابل قبول شبکه  جینتا .کندیاستفاده م یبهره بردار یپارامترها ینیب شیپ یبرا یاهیشبکه پرس ترون چند ال کی

 .باشندیمورد نظر در قلب راکتور بوشهر م یبهره بردار یپارامترها ینیب شیپ یمذکور برا یعصب

دورن قلب، روش  یآشکارساز نوترون ،یمصنوع یاوج قدرت، شبکه عصب بیبوشهر، ضر یاراکتور هسته ،یالحظه شیپا  :کلمات کليدي 
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Abstract: 

Developing a method for online estimation of operational parameters of Bushehr nuclear reactor core such as axial 

offset (AO) and power peaking factors (PPF) based on an artificial neural network has been presented in this paper. 

The method utilizes in-core neutron detector signals, some core parameters data, and a multilayer perceptron to 

setup an online monitoring system for AO and PPF predictions. The results of this study indicate that the AO and PPF 

can be determined through a neural network having in input the position of control rods, the power level, the effective 

days of reactor operation, and the signal of in-core neutron detectors. 

 

Keywords: Real-time monitoring; Bushehr nuclear reactor; Power peaking factor; Artificial neural 

networks; In-core neutron detectors; Nodal expansion method 



 

2 
 

 ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته
گاه آزاد د -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱  هر(اسالمی )واحد بوش انش

 مقدمه

از عوامل باشد. پارامترهای نوترونیک قلب راکتور می 1ایای، پایش لحظهاز الزامات بهره برداری ایمن راکتورهای هسته

و  انیقدرت است تا مانع از بحران زل عیمحدود کننده توز طیشرا یقدرت، برقرار یراکتورها منیمهم کارکرد ا اریبس

 فیتعر و فاکتور عدم توازن محوری درتق کیبه نام فاکتور پ هاییمنظور پارامتر نیا یصدمه به سوخت و زالف شود. برا

و فاکتور  قدرت متوسط قلب راکتور یبه چگال نهیشیقدرت ب یعبارت است از نسبت چگال درتق کیفاکتور پ. دنشویم

 . [1] باشده باالیی و پایینی قلب و قدرت تولیدی در کل قلب میعدم توازن محوری نسبت اختالف قدرت تولیدی در نیم
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به ترتیب ضریب اوج قدرت شعاعی، ضریب اوج قدرت محلی و فاکتور  AOو  qK  ،vKدر روابط فوق، پارامترهای 

به ترتیب قدرت در هر مجتمع سوخت، قدرت در هر نود، قدرت   BPو  Pr  ،Pn  ،TPعدم توازن محوری و همچنین 

آشکارسازهای تغییرات توزیع قدرت قلب راکتور توسط  باشند.تولیدی در باالی قلب و قدرت تولیدی در پایین قلب می

 .]2[ شوددر درون و بیرون قلب اندازه گیری می  2شار نوترون
 

 روش کار

هدف اصلی در این پژوهش، تخمین ضرایب اوج قدرت و فاکتور عدم توازن محوری در قلب راکتور بوشهر که از نوع 

باشد. با توجه به های مربوط به آشکارسازهای نوترونی درون قلب میاست، با استفاده از داده VVER-1000راکتورهای 

های آشکارسازهای درون قلب، استفاده از شبکه رابطه پیچیده و زیرخطی میان پارامترهای بهره برداری راکتور و داده

ا خواهد بود. این پژوهش عالوه بر ارائه روشی بر مبنای گشها و پارامترها، راهبرای ایجاد ارتباط بین داده  3عصبی مصنوعی

های ها و الیهای پارامترهای بهره برداری، یک مطالعه حساسیت در مورد تعداد بهینه نرونشبکه عصبی برای تخمین لحظه

                                                           
1 Online monitoring 

2 Neutron fluxe detector 

3 Artificial neural network 
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مربوط به مدارک های دهد. برای اعتبارسنجی روش، از دادهمخفی و تعداد بهینه آشکارسازهای نوترونی درون قلب ارائه می

ها برای آموزش شبکه عصبی کافی نیست، نوترونیک راکتور بوشهر استفاده شده است. با توجه به اینکه تعداد این داده

های آشکارسازی و پارامترهای قلب در حاالت کاری مختلف ناچار نیاز به یک مدل نوترونیک دیگر برای محاسبه داده

ی با استفاده از این دو دسته داده تجربی و شبیه سازی شده انجام خواهد شد. با راکتور هستیم. عمل آموزش شبکه عصب

های بزرگ استفاده شود. بهترین گزینه برای این های سوخت، بهتر است از یک روش با مشتوجه به ابعاد بزرگ مجتمع

. [3] ور بوشهر اعتبارسنجی شده استهای نوترونیک راکتبا استفاده از داده مذکور، مدل نودال باشد.منظور روش نودال می

 های کنترل انجام شده است.های مختلف زمان گذشته از سیکل راکتور، میزان قدرت و ارتفاع میلهمحاسبات در بازه

 

 شبکه عصبی مصنوعی

باشد. برای این منظور از یک شبکه عصبی ترین بخش پژوهش، انتخاب یک شبکه عصبی مناسب و آموزش آن میاصلی
1MLP های مخفی بهینه مورد بررسی قرار گرفته های الیه مخفی و تعداد الیهاستفاده شده است. در این بخش، تعداد نرون

 است.

 .[4] است درآمدهنمایش به  1گیریم. ساختار شبکه در شکل با یک الیه مخفی در نظر می MLPابتدا یک 

ها دسته داده مربوط به حاالت کاری مختلف راکتور استفاده شده است. این داده 64برای آموزش شبکه عصبی از تعداد 

آنها برای  %30ها برای آموزش و از داده %70باشند. از های شبیه سازی شده معتبر میهای تجربی و دادهترکیبی از داده

بوط به سیکل اول کاری راکتور بوشهر بوده و محدوده حاالت کاری مورد ها مرآزمایش استفاده شده است. تمامی داده

 آمده است. 1استفاده در جدول 

                                                           
1 Multilayer perceptron 

 یک الیه مخفی با MLPساختار  1شکل 
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 محدوده حاالت کاری مورد استفاده 1جدول 

 Teff مشخصه
(EFPD) 

Н10 
(%) 

N 
(MW) 

 3000-750 90-60 289.71-1 محدوده
بوده و خروجی  4شود، خروجی هر نرون در الیه مخفی به صورت معادله  هنگامی که یک ورودی به شبکه عصبی داده

 باشند.می 5های الیه خروجی نیز به صورت معادله نرون

(4) 
1

I

j ij i j

i

y f v z 


 
  

 
 

(5) 
1

J

k kj j k

j

k f w y 


 
  

 
 

تابع فعالیت و  θو   fورودی شبکه و همچنین  zهای الیه مخفی و الیه خروجی، خروجی نرون kو  yدر روابط فوق، 

 های شبکه هستند.نیز مقادیر وزن wو  vباشند. مقدار بایاس می

 شود:های شبکه نیز بر اساس روابط زیر انجام می، تنظیم وزن  1بر اساس الگوریتم پس انتشار خطا
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η  وy 5[ باشندو مقدار مطلوب خروجی می   2به ترتیب نرخ آموزش[. 

 ها محاسبه شده است.خروجی   3برای برآورد خطا نیز خطای تجمعی
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E  ،میزان خطاP ها و تعداد دادهK ها بوده و تعداد خروجیd  وo  نیز مقدار مطلوب خروجی و مقدار محاسبه شده آن

                                                           
101Error back propagation 

112Learning rate 

123Cumulative error 
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 باشند.می

سرعت  همچنین و دهیممیبا یک الیه مخفی را شبیه سازی کرده و آموزش  MLPبا توجه به آنچه گفته شد، یک شبکه 

نرون در الیه مخفی  10، استفاده از برای رسیدن به پاسخ مناسبدهیم. میهمگرایی به جواب مطلوب را مورد بررسی قرار 

دهیم که به نرون در الیه مخفی استفاده کرده و آموزش را تا جایی ادامه می 10کند. حال از شبکه عصبی با کفایت می

نشان داده  2در شکل    2و آزمایشی   1های آموزشیهای آزمایشی برسیم. میزان تغییرات خطای دادهحداقل خطای داده

 شده است.
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 .[5] است 3. ساختار این شبکه به شکل کنیمیبا دو الیه مخفی را بررسی م MLPعملکرد  ،ادامه در

به ازای  %1های الزم برای رسیدن به حد خطای epochهای موجود، تعداد متوسط با انجام آموزش با استفاده از داده

                                                           
151Training data 

162Test data 

 تغییرات خطا در طی آموزش  2شکل 

 یمخف هیال دوبا  MLPساختار  3شکل 
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 و  10-5های شبکه عصبی با دو الیه مخفی و تعداد نرون ،های مخفیهای الیهمقادیر مختلف نرون

 متر است.کمخفی  ای داشته و زمان آموزش آن از شبکه با یک الیه، عملکرد بهینه 10-10

با آموزش الگو به  10-10های تغییرات خطای محاسبه شده برای شبکه عصبی با دو الیه مخفی و تعداد نرون 4شکل 

 دهد.الگو را نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

مجتمع سوخت  54درون  1SPND آشکارساز  7آشکارسازهای درون قلب راکتور بوشهر در قالب یک مجتمع حاوی 

های آزمایشی به گیری درون قلب، میزان متوسط خطای دادههای اندازهبا تغییر تعداد کانالادامه، در  گیرند.خاص قرار می

 آمده است. 5نتایج در شکل  گیری محاسبه شده است.ازای تعداد مختلف کانال اندازه

                                                           
1 Self-powered neutron detector 

 10-10تغییرات خطای شبکه با دو الیه مخفی و تعداد نرون  4شکل 
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یابد. با توجه به نمودار فوق، با کاهش تعداد آشکارسازها، ابتدا خطا کمی کاهش پیدا کرده و س س با سرعت افزایش می

 ای است.کانال اندازه گیری مقدار بهینه 24تعداد  %1برای رسیدن به حد خطای 

 

 نتایج

مقادیر تخمین زده شده توسط شبکه عصبی برای پارامترهای هدف با مقادیر مرجع مقایسه شده و روش  ،در این بخش

حالت کاری مختلف که  5شود. برای این منظور ای پارامترهای بهره برداری اعتبارسنجی میمورد نظر برای محاسبه لحظه

آمده  2اند. مشخصات حاالت کاری انتخاب شده در جدول اند انتخاب شدهرآیند آموزش مورد استفاده قرار نگرفتهدر ف

 است.

 یاعتبارسنج یمشخصات حاالت کار 2جدول 

شماره حالت 
 Teff (EFPD) Н10 (%) N (MW) کاري

1 1 60 25 
2 5 70 40 
3 20 80 75 
4 70 80 90 
5 100 90 100 

 دهد.را نشان می برای حاالت کاری مختلف خطای خروجی میزان 3 جدول

 انتخاب شده یهاحالت یبرا یشبکه عصب یمرجع و خروج ریمقاد سهیمقا 3جدول 

 درصد خطا خروجی شبکه عصبی مقدار مرجعحالت 

 تغییرات خطا به ازای تعداد مختلف کانال آشکارسازی 5شکل 
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 کاري
qK vK AO qK vK AO qK vK AO 

1 1.34 1.92 13.99-  1.34 1.93 13.91- 0 0.52 0.57 

2 1.30 1.82 11.30- 1.31 1.81 11.33- 0.76 0.55 0.26 

3 1.22 1.69 10.75-  1.23 1.69 10.60- 0.82 0 1.40 

4 1.24 1.55 7.96-  1.23 1.51 7.74- 0.81 2.58 2.76 

5 1.22 1.43 3.70- 1.22 1.46 3.74- 0 2.05 1.08 

دهد که میزان خطای بدست آمده برای حاالت آمده از شبکه عصبی با مقادیر مرجع نشان میمقایسه خروجی بدست 

 . [6] باشد که این میزان خطا برای پایش برخط پارامترهای بهره برداری مناسب استمی %5مختلف کوچکتر از 
 

 جمع بندي

 MLPای پارامترهای بهره برداری راکتور بوشهر بر اساس یک شبکه عصبی در این پژوهش روشی برای محاسبه لحظه

های آموزشی، مورد ارائه شده است. در ابتدا یک مدل نودال برای قلب راکتور بوشهر، اعتبارسنجی شده و برای تولید داده

های تجربی و شبیه سازی شده و روش پس از مجموعه داده با استفاده MLPاستفاده قرار گرفت. س س شبکه عصبی 

انتشار خطا آموزش داده شد. برای این منظور از شبکه عصبی با یک و دو الیه مخفی استفاده شد و همچنین تعداد بهینه 

داد های مخفی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه با کاهش تعداد آشکارسازها، حساسیت روش به تعها در الیهنرون

 های آشکارسازی مورد مطالعه قرار گرفت.داده

ترین گزینه برای نرون در هر الیه مخفی مناسب 10داد که شبکه عصبی با دو الیه مخفی و با تعداد نتایج حاصل نشان می

 %1ر از های آزمایشی کمتباشد. میزان خطای متوسط برای دادهای پارامترهای بهره برداری راکتور بوشهر میتخمین لحظه

ای است. بنابراین روش مذکور برای پایش پارامترهای بود که مقدار مناسبی برای پایش لحظه %5و حداکثر خطا کمتر از 

باشد. به عالوه، مطالعه تعداد آشکارسازهای نوترونی نشان داد که استفاده از بهره برداری قلب راکتور بوشهر مناسب می

ای قابل قبول است. برای بهبود عملکرد روش توصیه شود که شبکه عصبی را با لحظهگیری برای پایش کانال اندازه 24

 تری از حاالت کاری راکتور هستند، آموزش داد.تعداد بیشتری داده که مربوط به گستره وسیع
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