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LaP

Limity a Podmínky

LND 50332

Kompenzovaná ionizační komora

LSTM

Long Short-Term Memory, typ neuronové sítě

MCNP

Monte Carlo N-Particle, výpočetní kód

Obr.

Obrázek

PAJet

Materiál pro 3D tisk na bázi nylonu

PMV

Provozní Měření Výkonu

SNM10

Bórový detektor

Tab.

Tabulka

VVER

Vodo-Vodní Energetický Reaktor, tlakovodní reaktor východní koncepce
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Úvod
V současné době je v provozu 450 jaderných energetických reaktorů s celkovou
instalovanou kapacitou 397 GWe, z toho největší podíl – téměř 300 – je tlakovodního typu [1].
Vzhledem k rostoucímu stáří stávajících reaktorů a množství provozních zkušeností roste
i význam údržby a různých druhů diagnostiky na těchto elektrárnách, které umožňují bezpečně
provozovat tyto reaktory déle, než byla jejich projektovaná životnost, a to při zachování přísných
bezpečnostních standardů. Jeden z nových oborů diagnostiky je analýza šumových signálů.
Principem této metody, jak zobrazuje schéma na Obr. 1, je využití signálu z In-Core a ExCore měření neutronového toku k frekvenční analýze a díky čemuž lze kontrolovat, zda
při provozu nedošlo k výskytu anomálie, případně takovou anomálii identifikovat a lokalizovat.
Příkladem anomálií zjistitelných touto metodou jsou například závada pohonu regulačního
orgánu nebo zvýšení vibrací palivových proutků. Výhodou tohoto přístupu je možnost z velké
části využít stávající instrumentaci a pouze rozšířit zpracování získaných dat.

Obr. 1: Princip diagnostiky pomocí analýzy neutronového šumu [2], přeloženo

V souvislosti s rozvojem možností umělé inteligence a strojového učení došlo v poslední
době k významnému pokroku v oblasti analýzy neutronových šumů, například v rámci
evropského projektu CORTEX. Vývoj výpočetních modelů je vždy provázen potřebou
experimentálního ověření. Cílem této práce je navrhnout experimentální vybavení umožňující
generovat neutronový šum na školním reaktoru VR-1 Vrabec za účelem simulovat vibrace
palivových proutků v jaderném reaktoru a ověřit možnosti detekce tohoto jevu s pomocí
analýzy neutronového šumu, a to s využitím stávajícího vybavení na tomto pracovišti.

12

1 Neutronový šum
Při provozu jaderného reaktoru probíhá řízená štěpná řetězová reakce. Zjednodušeně
ji lze popsat jako děj, při kterém volný neutron interaguje s jaderným palivem, ve většině
případů 235U, a způsobí rozštěpení jádra tohoto paliva, přičemž vzniknou dceřiná jádra a další
2-3 volné neutrony. Interakce neutronů s dalšími materiály je však stochastickým jevem a vždy
nastává s určitou pravděpodobností, která závisí na mnoha faktorech, jako jsou změny teploty,
hustoty či fyzických rozměrů.
Tyto veličiny se v čase dynamicky mění, ať už v reaktoru nulového výkonu (kromě
teploty), experimentálním nebo energetickém. Následkem toho se i v kritickém reaktoru
neustále mění množství vznikajících neutronů. Tyto fluktuace lze obecně nazvat „neutronovým
šumem“ a při běžném provozu reaktoru se z hlediska výkonu jedná o zanedbatelný jev. Mohou
být nepravidelné, vyvolané náhodnými změnami, nebo pravidelné, vyvolané opakujícím
se vlivem, přičemž tyto již mohou mít v delším časovém horizontu dopad na výkon reaktoru.
Taková změna však bývá kompenzována zásahem automatického řídícího systému.

1.1 Historie analýzy neutronového šumu
Zatímco vliv neutronových šumů na reaktor bývá zanedbatelný, jejich analýza může
poskytnout významné informace. V teoretickém případě, pokud by byla měřena hodnota toku
neutronů v každém bodě systému, bylo by následně možné vymodelovat prostředí, které vedlo
k produkci takových neutronových toků. Tento scénář je však nerealizovatelný, jelikož není
možné realizovat měření neutronového toku v každém místě jaderného reaktoru, případné takto
vzniklé množství dat i potřebný výpočetní výkon by nebyl zvládnutelný. Neutronové šumy
se však šíří do svého okolí. Z tohoto důvodu je možné při provozu jaderného reaktoru detekovat
některé typy poruch díky analýze dat stávajících detektorů.
Zkoumání této oblasti začalo po roce 1950 experimenty, které se zabývaly frekvenční
analýzou dat neutronového toku na provozovaných výzkumných reaktorech. Jedním z prvních
případů, které ukázaly možnost použití této metody k diagnostice různých poruch, byla zpětná
analýza události na High Flux Isotope Reactor (dále HFIR) v americkém výzkumném centru
Oak Ridge. V průběhu provozu 4. kampaně došlo k poruše jednoho z ložisek v pohonu
regulační desky. Jak je zobrazeno na Obr. 2, ve frekvenčním spektru neutronového toku
se po poruše objevil znatelný pík na frekvenci 5 Hz. Po provedení opravy se spektrum vrátilo
do původní podoby. K detekci a diagnostice byla využívána ionizační komora, jejíž signál byl
zaznamenáván na magnetickou pásku. Následnou analýzou získaného analogového signálu
bylo možné získat spektrum od 0,1 do 100 Hz [3].
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Obr. 2: Změna neutronového spektra na HFIR po poruše ložiska, [3] přeloženo.

Tento případ jasně ukázal potenciál této metody umožňující předcházení výskytu poruch,
a tedy zvýšení bezpečnosti provozu jaderných reaktorů. V průběhu 70. let minulého století
probíhal výzkum týkající se této problematiky na mnoha místech, kdy došlo k teoretickému
popsání šíření neutronového šumu [4]. V té době však nebyla dostupná dostatečně výkonná
výpočetní technika pro on-line analýzu neutronového signálu z více zdrojů, rozvinulo se však
několik dalších směrů analýzy neutronového šumu.
Ve výzkumném centru Argonne National Laboratory (USA) začal výzkum vibrací
palivových proutků v prostředí rychlého jaderného reaktoru chlazeného tekutým kovem,
při kterém byl vyvinut nový výpočetní kód AMASS sloužící pro modelování vibrací
palivových proutků, a to jak šestinové, tak čtvercové symetrie [5]. První provedené experimenty
v témže zařízení pak prokázaly schodu výpočetního kódu s měřenými hodnotami. Přirozeným
důsledkem provedených výzkumů pak byla aplikace vyvinutých postupů na provozované
energetické bloky jak v případě varných reaktorů [6], tak v případě tlakovodních reaktorů [7].
U tlakovodních reaktorů se ukázala podobnost frekvenčních spekter mezi reaktory různého
výkonu i konfigurace, jak zobrazuje Obr. 3.
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Obr. 3: Porovnání neutronového spektra tlakovodních reaktorů získaných za provozu [8].

Při těchto měřeních byly identifikovány některé dominantní frekvence objevující
se ve frekvenčním spektru energetických reaktorů. Jako nejdominantnější se ukázala frekvence
25 Hz (na Obr. 3 jako strmý nárůst ke konci grafu u všech porovnávaných dat), jejíž příčinou
je provoz hlavních cirkulačních čerpadel, která s danou frekvencí vyvolává drobné změny tlaku
proudícího chladiva. To se následně změnou hustoty promítá přímo do neutronového šumu
při proudění skrz palivové soubory, nebo nepřímo buzením vibrací konstrukčních částí
jaderného reaktoru. Další identifikovaná frekvence na 10-13 Hz je vyvolána kyvadlovým
pohybem systému samotné tlakové nádoby reaktoru a šachty aktivní zóny. Poslední frekvencí
v neutronovém spektru s identifikovaným zdrojem bylo 5 Hz, jež jsou vyvolávány vibracemi
palivových souborů.
Po prokázání, že metoda analýzy neutronového signálu může být použita k identifikaci
některých dějů v jaderném reaktoru, začala práce na postupech umožňující lokalizaci takových
poruch v prostředí jaderného reaktoru. Při měření neutronového toku s alespoň třemi detektory
na různých místech AZ se ukázalo, že je možné pokusit se o lokalizování zdroje poruchy
na základě analýzy amplitudy a fázového posunu neutronového spektra z jednotlivých
detektorů. Počátkem 80. let byly provedeny simulace vlivu různých druhů vibrací regulační
tyče na AZ válcového jaderného reaktoru. Lokalizace zdroje poruchy byla s různou přesností
úspěšná především v případech, kdy se zdroj nacházel v oblasti mezi detektory, jak zobrazuje
Obr. 4 [9].
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Obr. 4: Lokalizace zdroje poruchy pomocí analýzy neutronového spektra.[9] přeloženo

1.2 Neutronový šum v jaderných reaktorech nulového výkonu
Výskyt neutronového šumu je tedy běžným jevem i v případě jaderných reaktorů
nulového výkonu, kde zůstávají neměnné materiálové vlastnosti a chybí vliv změny teploty
v čase či intenzivní proudění chladiva. V takovém případě zůstává velikost fluktuací závislá
na průměrném výkonu reaktoru. Nejjednodušším modelem neutronového šumu je model
jednobodové aproximace. Na základě tohoto modelu je možné vyjádřit fluktuace hustoty toku
neutronů vztahem (1) [10], ve kterém první člen 𝛿𝜙 (𝜔, 𝑟) vyjadřuje fluktuace hustoty toku
neutronů v místě 𝑟, 𝐺0 (𝜔) je přenosová funkce reaktoru nulového výkonu, 𝛿𝜌(𝜔) jsou
fluktuace reaktivity v AZ včetně efektů zpětných vazeb a 𝜙(𝑟) je hustota toku neutronů
v kritickém reaktoru v místě 𝑟.
(1)

𝛿𝜙 (𝜔, 𝑟) = 𝐺0 (𝜔) ∗ 𝛿𝜌(𝜔) ∗ 𝜙 (𝑟)

𝐺0 (𝜔) =

1
𝛽
)
𝑖𝜔 (𝑙 + ̅
𝜆 + 𝑖𝜔

=

1
∗
𝛽

1
𝑖𝜔
(𝛼 +
𝐶𝑅

𝛼𝐶𝑅 =

𝛽
𝑙

1

)
𝜆̅
1 + 𝑖𝜔

(2)

(3)

V přenosové funkci (2) pak 𝑙 je doba života okamžitých neutronů, 𝛽 efektivní podíl
zpožděných neutronů a 𝜆̅ je střední hodnota rozpadové konstanty mateřských jader. Ze vztahu
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(2) pak vyplývá, že pro malé frekvence 𝜔 ≪ 𝛼𝐶𝑅 ; 𝐺0 (𝜔) → ∞, pro vysoké frekvence 𝜔 ≫
𝛼𝐶𝑅 ; 𝐺0 (𝜔) → 0. Ve střední oblasti 𝜆 ≪ 𝜔 ≪ 𝛼𝐶𝑅 lze výraz zjednodušeně vyjádřit jako
1

𝐺0 (𝜔) ≅ 𝛽. Průběh funkce zobrazuje Obr. 5.

Obr. 5: Závislost amplitudy na frekvenci v jaderném reaktoru nulového výkonu [11], přeloženo

Při využití jednobodového modelu jsou tedy výsledné fluktuace neutronového toku
𝛿𝜙(𝜔, 𝑟) závislé pouze na frekvenci změn reaktivity 𝛿𝜌(𝜔). Jejich velikost pak závisí
na neutronovém toku v daném místě reaktoru 𝜙(𝑟). Experimenty ukázaly, že tento model
jednobodové kinetiky platí u malých zón experimentálních jaderných reaktorů [12].

1.3 Zdroje neutronového šumu
U experimentálních jaderných reaktorů s vyšším výkonem, případně rovnou
energetických reaktorů, je zdrojů neutronových šumů podstatně více. Promítají se zde teplotní
změny v palivu i chladivu, intenzivní proudění chladiva skrz AZ pak způsobuje chvění
konstrukčních materiálů. Samotná konstrukce čerpadel, která nikdy není absolutně přesná,
produkuje určitou míru pulzace proudu chladiva a tím vznikají periodické změny hustoty. Právě
proudění chladiva je příčinou vzniku vibrací palivových proutků v AZ. Dalším zdrojem
neutronového šumu je var chladiva vyskytující se v malé míře u výkonných tlakovodních
reaktorů nebo přímo u varných reaktorů. Takto vzniklé změny reaktivity jsou prostřednictvím
zpětných vazeb potlačeny nebo kompenzovány regulačními systémy, jsou však zdrojem
neutronového šumu.
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Vzhledem k průběhu amplitudy frekvence v nulovém reaktoru na Obr. 5 je možné říci,
že všechny píky (kromě klidové složky), které se vyskytnou v neutronovém spektru, jsou
vyvolávány nějakým vnějším vlivem (vibrace konstrukčních prvků, fluktuace v proudu
chladiva, …). Obecnou rovnicí (4) [13] je možné popsat výskyt neutronového šumu v jaderném
reaktoru. Cílem oblasti analýzy neutronových šumů je popsat propojení mezi zdrojem
neutronového šumu (5) [13] 𝑆(𝜔, 𝑟 ′) v místě 𝑟′, který závisí na neutronovém toku 𝜙0 (𝑟 ′)
a lokálních změnách makroskopického účinného průřezu 𝛿Σ(𝜔, 𝑟 ′). Pro realizaci šumové
analýzy máme tedy dva vstupy, neutronový šum 𝛿𝜙 (𝜔, 𝑟) v místě 𝑟, který je měřen detektorem,
a dynamickou přenosovou funkci 𝐺 (𝜔, 𝑟, 𝑟 ′), která může být dopočítána z časových
a frekvenčních závislostí difuzních rovnic. Pokud tedy známe tyto dvě části, je teoreticky
možné nalézt inverzní funkci, pomocí které povede k vyjádření zdroje neutronového šumu
𝑆(𝜔, 𝑟 ′).
𝛿𝜙(𝜔, 𝑟) = ∫ 𝐺 (𝜔, 𝑟, 𝑟 ′ )𝑆(𝜔, 𝑟 ′ )𝑑𝑟′
𝑆(𝜔, 𝑟′) = 𝜙0 (𝑟′)𝛿Σ(𝜔, 𝑟′)

(4)
(5)

Teoreticky je možné tuto inverzní funkci analyticky vyjádřit ve speciálních případech,
kdy jsou závislosti funkcí 𝜙0 (𝑟) a 𝐺(𝜔, 𝑟, 𝑟 ′) na jejich parametrech známé v každém místě
reaktoru a jsou souvislé. V reálném případě je problémem již měření neutronových šumů, které
je možné realizovat pouze v konkrétním místě, kde je umístěn detektor. Přesto je možné popsat
zjednodušené modely, které závisejí pouze na jednotkách parametrů. Příkladem takových dějů
je právě vibrace jedné regulační tyče, dvoufázové proudění v jednom kanálu či vibrace tlakové
nádoby reaktoru [14].

1.4 Moderní metody analýzy neutronového šumu
Po roce 2000 začal opětovný rozvoj metody analýzy neutronového šumu v evropských
institucích. Díky pokroku počítačové techniky se začaly provádět experimenty s on-line
analýzou neutronového šumu na experimentálních [15] i energetických reaktorech včetně
těžkovodních reaktorů CANDU [16]. Rozvoj umělé inteligence pak umožnil zcela nové metody
analýzy neutronového šumu s využitím neuronových sítí. Pomocí počítačového modelu
jaderného reaktoru VVER-1000 byla simulována změna reaktivity v centru AZ a následné
šíření neutronového šumu. Vstupními daty pro neuronovou síť byl vypočtený časový průběh
hustoty toku neutronů pro jednotlivé detektory v modelu. Výstupem pak byla velikost změny
reaktivity, frekvence a pozice jejího zdroje [17].
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Obr. 6: Návrh diagnostického systému na bázi neuronových sítí [19].

Tyto faktory vyústily v realizaci evropského projektu CORTEX, jehož cílem je vyvinout
diagnostický systém umožňující on-line identifikaci a lokalizaci různorodých poruch
na základě analýzy neutronového signálu z In-Core a Ex-Core detektorů energetických
reaktorů. Realizace tohoto cíle v současné době probíhá ve čtyřech oblastech. Za prvé se jedná
o rozvoj stávajících výpočetních kódů nebo vývoj nových umožňujících pokročilou simulaci
dynamických jevů včetně neutronových šumů. Druhou částí je validace těchto simulací pomocí
experimentů na výzkumných reaktorech CROCUS v Lausanne a AKR-2 v Drážďanech. Další
součástí je vývoj nových metod analýzy získaných dat založených na strojovém učení
a umělých neuronových sítích. Zjednodušené schéma současného návrhu tohoto systému
zobrazuje Obr. 6. Pro vyhodnocení jsou paralelně používány dva systémy, systém rekurentní
neuronové sítě Long Short-Term Memory (LSTM) vyhodnocuje časový průběh neutronového
šumu a zajišťuje porovnání s dříve naměřenými hodnotami ve snaze identifikovat výskyt
poruchy. Prostorová buněčná neuronová síť (3D CNN) na základě analýzy fázového posunu
zajišťuje lokalizaci poruchy. Výstup z obou sítí vstupuje do další části, kde dochází
k vyhodnocení, zda došlo k výskytu poruchy. Tento vývoj má být zakončen demonstrační
aplikací diagnostického systému pro detekci abnormálních fluktuací a lokalizaci jejich zdroje
včetně vyhodnocení bezpečnostních rizik [18].
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2 FTT analýza neutronových šumů
Harmonické funkce jsou nedílnou součástí matematického aparátu. Mimo jiné
je za určitých podmínek možné vyjádřit libovolnou časově závislou funkci jako součet nebo
integraci harmonických funkcí s rozdílnou váhou a fázovým posuvem. V rovnici (6) nazývané
Fourierova řada tvoří koeficienty 𝐴𝑛 𝑎 𝐵𝑛 spektrum funkce 𝑓(𝑡). Z tohoto vztahu je následně
možné odvodit vztah (7) pro Fourierovu transformaci 𝐹(𝜔) a následně její inverzní tvar (8),
vyjadřující zdrojovou funkci 𝑓(𝑡). V případě zpracování datového souboru není k dispozici
zdrojová funkce 𝑓(𝑡), ale pouze její vzorky v časových intervalech. Tehdy je možné použít
tzv. konečnou diskrétní Fourierovu transformaci (9), kde 𝑁 je počet vzorků vstupních dat [20].
∞

∞

𝑓 (𝑡) = 𝐵0 + ∑ 𝐴𝑛 sin(𝑛𝜔1𝑡) + ∑ 𝐵𝑛 cos(𝑛𝜔1𝑡)
𝑛=1

𝐹 (𝜔 ) =
𝑓 (𝑡 ) =

𝑛=1
∞

1
√2𝜋

1
√2𝜋

(6)

∫ 𝑓 (𝑡)𝑒 −𝑖𝜔𝑡 𝑑𝑡 = ℱ{𝑓 (𝑡)}

(7)

−∞
∞

∫ 𝐹 (𝜔)𝑒 𝑖𝜔𝑡 𝑑𝜔 = ℱ −1 {𝐹 (𝜔)}

(8)

−∞
𝑁−1

𝑘𝑛

𝐹𝑘 = ∑ 𝑓𝑛 𝑒 −𝑖2𝜋 𝑁

(9)

𝑛=0

Problémem této metody je její náročnost na výpočetní výkon a z ní plynoucí časová
náročnost. Pro výpočet vzorce (9) je dle Hornetova schématu potřeba přibližně 2𝑁 2 operací
a doba výpočtu tedy s rostoucím počtem vzorků roste kvadraticky. Z tohoto důvodu byly
vyvinuty rychlejší algoritmy (Fast Fourier Transform – FFT) s cílem omezit počet časově
nejnáročnějších násobících operací. Nejpoužívanějším je algoritmus Cooleyho a Tukeyho,
který využívá právě definice (9). Tento algoritmus předpokládá, že počet členů
𝑁 je mocninou 2. Principem je rozdělení Fourierovy transformace na dvě transformace
poloviční velikosti, kdy Fourierova transformace vektoru o

𝑁 členech přechází na dvě

Fourierovy transformace, každá o 𝑁/2 členech. Tento postup rozdělení lze opakovat
až do kroku, kdy vzniknou vzorky ve skupinách po dvou. Snížení doby výpočtu pak plyne
𝑁 2

z úvahy 2 ∗ ( 2 ) =

𝑁2
2

< 𝑁 2 . Výsledkem Fourierovy transformace je komplexní frekvenční

spektrum.
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2.1 Návrh základní FFT analýzy neutronového šumu
Při provedených experimentech byla zaznamenána data neutronového toku s vysokou
frekvencí, která byla použita jako vstupní soubor pro analýzu neutronového šumu.
Pro identifikaci neutronových šumů ve zdrojových datech byla provedena jejich frekvenční
analýza v programu MATLAB verze R2018b [21]. Fourierova transformace pole neutronového
toku probíhala pomocí funkce 𝑓𝑓𝑡(𝑥) pro jednorozměrnou FFT analýzu, jejímž výstupem je
pole komplexních čísel. Princip této analýzy zobrazuje Obr. 7, kdy byl analyzován jednoduchý
signál složený ze dvou sinusoid s amplitudami 0,7 a 1 a frekvencemi 50 a 120 Hz. Dle vztahu
(10) bylo vygenerováno pole hodnot 1500 hodnot se snímkovací frekvencí 1000 Hz.
Výsledkem FFT analýzy je čisté spektrum s dvěma píky s frekvencí a amplitudou odpovídající
vstupním datům. Pro srovnání je zobrazena analýza stejného zdrojového signálu zkresleného
přičtením náhodného čísla z intervalu 〈0; 2〉. V získaném frekvenčním spektru přibyl „šum
pozadí“, stále však zůstaly zřejmé píky a amplitudy zdrojového signálu. Frekvenční rozsah FFT
analýzy je roven polovině snímkovací frekvence.
𝑆(𝑡) = 0,7 ∗ sin(2𝜋 ∗ 50 ∗ 𝑡) + 1 ∗ sin(2𝜋 ∗ 120 ∗ 𝑡)

Obr. 7: Princip FFT analýzy
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(10)

Data neutronového toku a časů pro jednotlivá měření a detektory byla importována
v podobě jednorozměrných polí. Uspořádané dvojice těchto polí byly vstupem pro skript
využívající FFT analýzy. Z dat neutronového toku bylo funkcí FFT získáno pole komplexních
čísel určujících amplitudu a fázi jednotlivých frekvencí. Amplitudu konkrétní frekvence
vyjadřuje absolutní hodnota odpovídajícího komplexního čísla. Následně je pro získání
relativní amplitudy provedeno dělení průměrnou hodnotou neutronového toku. Výsledkem
je z principu FFT algoritmu osově symetrické frekvenční spektrum od nuly do frekvence
měření. Pro získání celkové amplitudy signálu je z tohoto spektra vyjmuta první polovina
a amplitudy jsou vynásobeny dvěma kromě první a poslední hodnoty. První hodnota je velikost
konstantní složky signálu, která není pro frekvenční charakteristiku podstatná, a je tedy
nahrazena nulovou hodnotou.
V získané frekvenční charakteristice jsou automaticky nalezeny lokální píky.
Při vyhodnocování dat byla jako pík uvažována hodnota vyšší než čtyřnásobek průměrné
amplitudy frekvenčního spektra. Zároveň byly zanedbány další píky umístěné blíže než 5 %
frekvenčního rozsahu, díky tomu jsou široké píky identifikovány jako jeden celek. Výstupem
skriptu je graf frekvenčního spektra s vyznačenými píky dominantních frekvencí.

Obr. 8: Základ skriptu použitého pro analýzu frekvenčního spektra
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3 Měření neutronových šumů pomocí lineárního oscilátoru
Školní reaktor VR-1 je vybaven několika zařízeními umožňujícími dynamické změny
reaktivity. Jedním z nich je rotační oscilátor, který se vkládá do suchého vertikálního kanálu.
Samotnou změnu reaktivity vyvolává otáčení polyethylenového válce, ve kterém jsou usazeny
dva kadmiové drátky. Otáčení tohoto válce je vyvoláváno krokovým motorem umístěným na
vrchu vertikálního kanálu. Propojení krokového motoru a válce s absorbátorem je zajištěno
pomocí hliníkové hřídele. Díky tomuto pevnému propojení je umožněno měření již od velmi
nízkých frekvencí. Rozměry polyethylenového válce však umožňují umístění rotačního
oscilátoru pouze do vertikálního kanálu s vnějším průměrem 70 mm, což omezuje možnosti
umístění oscilátoru v AZ reaktoru a zároveň kvůli celkovým rozměrům toto zařízení není
v současné době běžnou součástí AZ.
Dalším zařízením je „Hopík“ umožňující periodické změny reaktivity pomocí
vertikálního pohybu pouzdra se vzorkem v suchém kanálu. Vertikální pohyb je vyvoláván
pneumatickým pohonem v horní části kanálu a na pouzdro je přenášen vodící trubkou.
V samotném pouzdře je pak umístěn vzorek ovlivňující reaktivitu, zpravidla kadmiový kroužek
o tloušťce 1 mm. Řídicí systém tohoto oscilátoru však neumožňuje plynulé změny reaktivity.
Minimální délka jednoho cyklu je přibližně čtyři sekundy, při čemž vzorek vždy alespoň jednu
sekundu čeká v horní a dolní koncové poloze.
Poslední možností generování dynamických změn jsou dávkové úlohy, umožňující
opakující se pohyb zvolené regulační tyče dle předem napsaného schématu. Při výuce
dynamiky reaktorů je používána dávková úloha „pila“, při které regulační tyč opakovaně mění
polohu mezi dvěma pozicemi. Rychlost pohybu regulační tyče je však omezena jejím lineárním
pohonem a je dále snížena aplikací limitů a podmínek. Použití dávkové úlohy „pila“ navíc
neprodukuje harmonické změny reaktivity. Změnou rychlosti pohybu regulační tyče v dávkové
úloze je možné přiblížit se sinusové změně reaktivity. Zápis takové dávky je však dlouhý
a v případě několika opakování taková dávka naráží na limity řídícího systému pro množství
instrukcí v dávce. Vykonání jedné periody pohybem regulační tyče pak trvá přes deset sekund
a neumožňuje přílišné změny frekvence.
Kvůli výše popsaným nevýhodám dostupných metod vyvolání dynamických změn
reaktivity bylo přistoupeno ke konstrukci nového oscilátoru, který umožňuje plynulé
generování oscilací s frekvencemi v řádech jednotek Hz.
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3.1 Konstrukce lineárního oscilátoru
Lineární oscilátor byl navrhován s ohledem na možnost umístění do libovolného
vertikálního kanálu na VR-1. Pro umožnění jednoduché a bezpečné manipulace s oscilátorem
bylo zvoleno použití absorbátoru pro ovlivnění reaktivity. Kroužek kadmiového plechu
o tloušťce 1 mm a výšce 14 mm byl navléknut na hliníkovou trubičku, na jejím druhém konci
pak bylo upevněno ocelové lanko sloužící k přenosu lineárního pohybu. Cílem použití
hliníkové trubičky, která je v podstatě transparentní pro neutrony, bylo omezit vliv ostatních
konstrukčních materiálů na reaktor a přenést místo, kde je k absorbátoru připevněn ocelový
drát, mimo AZ. Jako vnější obal této pohyblivé části slouží tenká trubka z plexiskla, jejíž délka
umožňuje pohyb absorbátoru po celé výšce AZ v závislosti na volbě pohonu. Celkový pohled
na lineární oscilátor je zobrazen na Obr. 9.

Obr. 9: Sestavený lineární oscilátor, vlevo detail zakončení s kadmiovým absorbátorem, vpravo detail uchycení
ocelového lanka.

Pro vyvedení pohonu mimo vertikální kanál slouží bowden s ocelovým drátem. Tento
drát je již přichycen k mechanizmu umožňujícímu plynulý převod rotačního pohybu použitého
krokového motoru na kmitavý pohyb přenášený na absorbátor. Frekvence oscilátoru
je ovládána změnou otáček krokového motoru. Velikost změny reaktivity může být ovlivněna
nastavením amplitudy kmitání na převodovém mechanizmu nebo úpravou délky lanka, čímž
dojde ke změně výšky, ve které oscilátor kmitá vzhledem k AZ.

3.2 Experimenty s lineárním oscilátorem na VR-1
Měření byla prováděna při konfiguraci AZ C13, jejíž schéma je zobrazeno na Obr. 10.
Lineární oscilátor byl umístěn do vertikálního kanálu na pozici C2 a měření probíhalo
při výkonu reaktoru 2E4. Neutronový tok byl měřen pomocí bórových detektorů SNM10
umístěných ve vertikálních kanálech na pozicích B2, C3 a F2. S ohledem na citlivost detektorů
a omezení vlivu mrtvé doby byla výšková pozice každáho z detektorů SNM10 upravena tak,
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aby četnost impulzů byla 20 000 imp/s. Detektory byly zapojeny do analyzátoru EMK-310,
přesnou konfiguraci pak shrnuje Tab. 1.
Tab. 1: Konfigurace použitých detektorů

Napětí

Diskriminace

Snímkovací frekvence

[V]

[kanál]

[Hz]

B2

1500

8

20

B

C3

1500

9

20

C

F2

1500

12

20

Detektor

Trasa

Pozice

SNM 10

A

SNM 10
SNM 10

Obr. 10: Schéma konfigurace AZ C13 na reaktoru VR-1 [24].

3.2.1 Postup
Před samotným měřením v AZ reaktoru proběhl test funkčnosti celého oscilátoru mimo
AZ při frekvencích 0,1 až 3 Hz. Následně byl oscilátor umístěn do vertikálního kanálu na pozici
C2, detektory SNM10 byly umístěny do výše popsaných pozic. Nejdříve proběhl test
způsobované změny reaktivity. Od oscilátoru byl odpojen lineární pohon a vzorek byl ručně
posunut do dolní koncové pozice odpovídající spodku AZ. Reaktor byl poté uveden
do automatického režimu provozu na výkonu 1E5. Dále probíhalo postupné vytahování
absorbátoru do zóny v intervalech po 5 cm. Vždy po odeznění přechodového stavu byl
zaznamenáván posun regulační tyče R1 vyvolaný řídícím systémem pro zachování kritického
stavu reaktoru.
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V dalším kroku byl znovu připojen lineární pohon s amplitudou posunu 5 cm, délka lanka
byla upravena tak, aby bylo dosaženo nejvyššího rozdílu reaktivity při provozu oscilátoru.
V průběhu tohoto experimentu byl reaktor provozován v ručním režimu bez zásahu
regulačních tyčí. Měření probíhalo po dobu přibližně 4 minut při frekvencích oscilátoru 0,1; 0,2
a 1 Hz. Při měření s frekvencí 2 Hz došlo k poruše upevnění ocelového lanka k lineárnímu
pohonu, následkem toho bylo měření ukončeno po 1,5 minutě. Získaná zkrácená data však byla
také vyhodnocena.

3.2.2 Vypracování
Během testu změny způsobované reaktivity byl zaznamenán průběh pohybu regulační
tyče R1, zobrazený na Obr. 11. Z grafu je vidět postupně vzrůstající vliv absorbátoru,
kompenzovaný vytahováním tyče R1. Z vypočítané charakteristiky vyplývá, že největší změnu
reaktivity přibližně 0,7 ¢ způsobuje provoz oscilátoru v oblasti mezi 45-60 cm. Váha regulační
tyče R1 v jednotlivých pozicích byla vypočítána vzorcem (11).
𝜌𝑅1 (ℎ) = (𝑎0 + 𝑎1 ∗ ℎ + 𝑎2 ∗ ℎ2 + 𝑎3 ∗ ℎ3 + 𝑎4 ∗ ℎ4 + 𝑎5 ∗ ℎ5 ) ∗ 𝜌𝑅1

(11)

𝑎0 = −8,56635 ∗ 10−3

𝑎1 = 4,54659 ∗ 10−4

𝑎2 = −7,31443 ∗ 10−6

𝑎3 = 5,18066 ∗ 10−8

𝑎4 = −8,85360 ∗ 10−11

𝑎5 = 4,62203 ∗ 10−14

𝜌𝑅1 = 1,09 𝛽𝑒𝑓

Obr. 11: Průběh polohy regulační tyče R1 a vnesené reaktivity v závislosti na poloze absorbátoru
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Z naměřených hodnot vyplývá, že při posunu vzorku mezi pozicí 400 až 500 mm
je vyvolaná změna reaktivity přibližně 0,3 centu. Přesnost této hodnoty závisí na přesnosti
určení polohy tyče R1 (z regulačního systému) a polynomu, použitého k určení reaktivity.
Po připojení lineárního pohonu bylo provedeno měření vlivu oscilujícího absorbátoru
na AZ reaktoru. Relativně velká váha absorbátoru způsobila viditelné oscilace už v naměřených
datech četností, jak je zobrazeno na Obr. 12, kde je zobrazen výřez prvních 4 period měřených
trasou B pro každou z měřených frekvencí. Naměřená data byla následně analyzována pomocí
FFT analýzy. Výsledné grafy frekvenčního spektra pro všechny tři měřené trasy zobrazeny
na Obr. 13 až Obr. 16.

Obr. 12: Výřez naměřených dat četností při měření s lineárním oscilátorem na různých frekvencích.

Obr. 13: FFT analýza dat, lineární oscilátor při 0,1 Hz.
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Obr. 14: FFT analýza dat, lineární oscilátor při 0,2 Hz.

Obr. 15: FFT analýza dat, lineární oscilátor při 1 Hz.

Obr. 16: FFT analýza dat, lineární oscilátor při 2 Hz.
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3.2.3 Závěr
Provedený experiment ukázal, že použitá FFT analýza jednoznačně identifikuje šumové
frekvence na reaktoru VR-1. Při měření o délce 4 minut měly nalezené dominantní frekvence
amplitudu 10x větší než průměr celého spektra. U zkráceného měření na frekvenci 2 Hz byla
nalezena dominantní frekvence 0,011 Hz, což odpovídá první frekvenci spektra (nulová
frekvence není uvažována), naměřená data jsou tedy příliš krátká pro identifikaci takto malého
šumu jako dominantního, zároveň však stačí k jeho odhalení – frekvenci 2 Hz odpovídá druhý
nalezený pík spektra, jak je vidět na Obr. 16.
S ohledem na poruchu lineárního oscilátoru při vyšší frekvenci budou na tomto zařízení
provedeny drobné změny vedoucí k pevnějšímu upevnění ocelového lanka k lineárnímu
pohonu. Celkově je však manipulace s oscilátorem snadná, díky jeho rozměrům je možné
umístění do libovolného vertikálního kanálu na reaktoru VR-1. Frekvence i velikost změny
reaktivity je regulovatelná v širokém rozsahu. Celý postup a přístrojové vybavení detektorů
je dále možné použít i pro měření neutronových šumů generovaných při menších změnách
reaktivity, je ale vhodné prodloužit dobu sbírání dat.
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4 Simulace vibrací palivového proutku
Cílem této části bylo navrhnout experiment sloužící jako simulace vibrací palivového
proutku v energetickém reaktoru, které jsou způsobeny prouděním chladiva skrz AZ. Vzhledem
k vybavení reaktoru VR-1 byl ke konstrukci oscilátoru použit palivový proutek EK-10. Jedná
se o proutek celkové délky 590 mm. Palivem je slitina UO2-Mg ve tvaru tyče délky 500 mm a
průměru 7 mm. Palivová část je chráněna hliníkovým pokrytím tloušťky 1,5 mm a na obou
koncích proutku je hliníková koncovka, jak je zobrazeno na Obr. 17. Celková hmotnost U235
v jednom palivovém proutku je 8 g.

Obr. 17: Schéma palivového proutku EK-10 [23].

4.1 Konstrukce rotačního oscilátoru
Vzhledem k použití štěpného materiálu je návrh oscilátoru ovlivněn požadavky
na snadnou a bezpečnou manipulaci s oscilátorem, a především na možnost následného
uskladnění aparatury v některém z dostupných stínících boxů. Simulace vibrací palivového
proutku tak probíhá pomocí rotačního pohybu s excentricky umístěným proutkem EK-10.
Konstrukci oscilátoru pak tvoří dvě souosé trubice z plexiskla. Vnitřní trubice, vnějšího
průměru 15 mm a tloušťky 1 mm, slouží k fixaci proutku EK-10 v oscilátoru a jeho oddělení
od statické části oscilátoru. Na koncích této trubice jsou umístěny koncovky s excentrickými
otvory pro konce proutku EK-10, v horní koncovce je zároveň zafixováno ocelové lanko
přenášející rotační pohyb. Vzdálenost osy umístěného proutku EK-10 od osy otáčení byla
zvolena 1 mm. Celá tato soustava je umístěna ve druhé trubici s vnějším průměrem 20 mm
a tloušťkou 2 mm zajišťující vnější ochranu a vymezení ve vertikálním kanálu. Na koncích této
vnější trubky jsou umístěny zátky, ve vrchní zátce je pak otvor s připevněným bowdenem
sloužícím pro vyvedení ocelového lanka. Konstrukční díly, kromě trubek, byly vyrobeny
pomocí 3D tisku technologií FDM z materiálu PAJet, který byl z dostupných materiálů
při předchozích experimentech na VR-1 vyhodnocen jako nejvhodnější pro použití v AZ
reaktoru [25]. Použití technologie 3D tisku při výrobě těchto částí zobrazených na Obr. 18
umožnilo následnou snadnou úpravu oscilátoru. Vzhledem k tomu, že všechny materiály
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konstrukčních dílů včetně palivového proutku EK-10 mohou být dlouhodobě umístěny ve vodě,
byla připravena i druhá varianta součástek umožňující proudění vody do oscilátoru.

Obr. 18: Náhled tištěných dílů rotačního oscilátoru.

Ke spojení oscilátoru s motorem slouží, stejně jako v případě lineárního oscilátoru,
bowden s ocelovým lankem. V tomto případě však přenáší rotační pohyb, proto byla délka
bowdenu zkrácena na minimum a motor byl zavěšen přímo nad zakončení vertikálního kanálu.
Zavěšení motoru a přenos rotačního pohybu na bowden bylo také řešeno pomocí nově
navržených a vytisknutých dílů. Pro ověření celé koncepce byl nejdříve sestrojen testovací
oscilátor s použitím makety palivového proutku EK-10 bez obsahu štěpného materiálu, jehož
testování je zachyceno na Obr. 19.

Obr. 19: Test rotačního oscilátoru s maketou palivového proutku EK-10.

Při provedeném pokusu s testovacím oscilátorem byla prokázána funkčnost v rozpětí
frekvencí 5-25 Hz a bylo tedy přistoupeno ke konstrukci funkčního oscilátoru s několika
úpravami. U testovacího oscilátoru docházelo při frekvencích pod 8 Hz k nepravidelnému
chodu vlivem vnitřního tření v bowdenu, u verze s palivovým proutkem EK-10 byl proto použit
kvalitnější bowden s vnitřní teflonovou trubičkou pro snížení tření. Díky této úpravě nová verze
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oscilátoru umožňovala plynule frekvence od 3 Hz, případně 1 Hz s občasnými záškuby.
Při vysokých frekvencích docházelo k zahřívání spojky motoru vlivem tření o nosnou
konstrukci motoru, do této části bylo u pracovní verze přidáno ložisko. Tím se maximální
frekvence zvýšila na 35 Hz, což je maximum použitého krokového motoru.

4.2 Zjištění váhy rotačního oscilátoru
Vzhledem k tomu, že při použití rotačního oscilátoru se přidává palivo do AZ, byla
před provedením samotných experimentů provedena simulace pro ověření zachování platnosti
LaP reaktoru VR-1. Pro tento účel byl ve spolupráci s konzultantem práce využit model AZ
C13 ve výpočetním kódu MCNP 6.2.0 spolu s knihovnou ENDF/B-VII.1. Oscilátor byl
v modelu umístěn do středu vertikálního kanálu na pozici C2. Takto namodelovaná zóna je
zobrazena Obr. 20. Pro zjištění vlivu spuštěného oscilátoru na reaktivitu byly spočítány
následující 2 varianty otočení oscilátoru: 45°- proutek směřuje ke středu AZ (na Obr. 20)
a 225°- proutek směřuje od AZ.

Obr. 20:Schéma AZ C13 v modelu MCNP, vpravo výřez pozice s rotačním oscilátorem při otočení 45°

Získané hodnoty jsou v Tab. 2, základem pro výpočet byl model zóny C13 bez oscilátoru
a detektorů PMV. Vliv oscilátoru na AZ reaktoru v porovnání s původním stavem vyjadřuje
nárůst reaktivity ∆𝜌. Pro přepočet na reaktivitu byla použita hodnota 𝛽𝑒𝑓𝑓 = 0,00772 [24].
Přesnost získaných hodnot je určena nastavením vstupních parametrů MCNP. Na základě
získaných hodnot 𝜌 byla navržena úprava polohy regulační tyče E1 z 600 mm na 0 mm
pro bezpečnou kompenzaci vlivu přidaného paliva.
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Tab. 2: Hodnoty 𝑘𝑒𝑓𝑓 a 𝜌 AZ C13 s rotačním oscilátorem získané výpočtem v MCNP

Úℎ𝑒𝑙 𝑛𝑎𝑡𝑜č𝑒𝑛í

𝑘𝑒𝑓𝑓

𝜌

∆𝜌

[°]

[−]

[𝛽𝑒𝑓𝑓 ]

[𝛽𝑒𝑓𝑓 ]

𝐵𝑒𝑧 𝑜𝑠𝑐𝑖𝑙á𝑡𝑜𝑟𝑢

1,00254 ± 0,00002

0,3282 ± 0,0026

45

1,00392 ± 0,00002

0,5058 ± 0,0026

0,1776 ± 0,0036

225

1,00392 ± 0,00002

0,5058 ± 0,0026

0,1776 ± 0,0036

Z vypočítaných hodnot zároveň vyplývá orientační hodnota změny reaktivity při otáčení
oscilátoru. Při porovnání hodnot reaktivity při 45° a 225° je rozdíl reaktivity pouze v rámci
chyby výpočtu 0,0 ± 3,6 ¢, tedy pod rozlišovací schopností výpočetního kódu s danou
statistikou. Přesto z principu konstrukce oscilátoru s malou excentricitou (1 mm) musí být
změna reaktivity nenulová a metoda analýzy neutronového šumu umožňuje identifikovat již
velmi malé změny reaktivity.

4.3 Experimenty s rotačním oscilátorem
Experimenty byly prováděny při stejné konfiguraci AZ jako experimenty s lineárním
oscilátorem včetně umístění detektorů SNM10 a jejich konfigurace, jak je popsáno v Tab. 1.
Oproti tomuto zapojení byla navíc sbírána data z PMV. Použit byl rotační oscilátor s palivovým
proutkem EK-10 s 1 mm excentricitou proutku k ose otáčení.

4.3.1 Postup
Oscilátor byl zaveden do vertikálního kanálu na pozici C2 při odstaveném reaktoru.
Výška umístění byla zvolena tak, aby střed palivového proutku EK-10 odpovídal středu AZ.
Poté byl reaktor uveden do provozu na výkonu 1E5 v automatickém režimu regulace. Postupně
pak probíhalo měření pozadí s vypnutým oscilátorem a měření neutronových šumů
se spuštěným oscilátorem na frekvenci 1, 5, 10, 15 a 20 Hz, každé z měření probíhalo po dobu
5 minut. Snímkování neutronových četností na detektorech SNM10 probíhalo s frekvencí
200 Hz.

4.3.2 Vypracování
Při spouštění reaktoru VR-1 se prokázalo, že vložený palivový proutek EK-10 má
očekávaný příspěvek reaktivity přibližně 20 ¢, jak ukázal výpočet v kódu MCNP. V souladu
s konzervativním

přístupem

bylo sníženo nastavení

horní

koncové

polohy obou

experimentálních tyčí E1 a E2 na 0 mm kvůli spolehlivé kompenzaci vlivu vloženého
palivového proutku. Z tohoto důvodu bylo následně kritického stavu reaktoru dosaženo
při pozici regulačních tyčí R2 680 mm (mimo AZ) a regulační tyče R1 na 530 mm. Po ustálení
33

výkonu začalo měření pozadí po dobu 5 minut, analýzu získaných dat zobrazuje Obr. 21.
Ze získaných dat je vidět, že v případě experimentálního reaktoru VR-1 se v zóně nenachází
významné zdroje šumů. Pouze u SNM 10 trasy C byl identifikován výraznější pík na frekvenci
36,17 Hz, který se však neobjevil na žádném z dalších měření, mohl tedy být způsoben vnějším
vlivem, například malým otřesem a následným pohybem detektoru ve vertikálním kanálu.

Obr. 21: FFT analýza dat, rotační oscilátor, měření pozadí.

Po změření pozadí byl spuštěn oscilátor s frekvencí 1 Hz, po nabrání dat byla frekvence
po menších krocích zvyšována na frekvence 5, 10, 15 a 20 Hz. Avšak po analýze získaných dat
nebyl ani v jednom případě identifikován pík s frekvencí běžícího oscilátoru. Následující Obr.
22 zobrazuje analýzu jednotlivých měření z trasy A. Maximem byla u všech měření první
zaznamenaná frekvence vyjadřující konstantní složku signálu. Amplituda tohoto maxima
je ovlivněna reálnou délkou měření. Nejkratší měření probíhalo u frekvence 5 Hz, kde byla
analyzovaná amplituda konstantního signálu nejvyšší, naopak u nejdelšího měření při 15 Hz
je nejnižší. Data z tras B a C měla stejnou tendenci, ani v jednom datovém souboru nebyl
nalezen dominantní pík.
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Obr. 22: Porovnání FFT analýza všech dat z trasy A s detektorem SNM 10, rotační oscilátor.

4.3.3 Diskuze
Na základě analýzy dat, získaných při provedeném pokusu, je možné konstatovat,
že produkované neutronové šumy nebyly detekovány. Detekce šumů generovaných rotačním
oscilátorem s konstantní frekvencí je ovlivněna stochastickým principem detekce neutronů,
navíc není možné zcela eliminovat vnější vlivy na reaktor (drobné vibrace nebo otřesy), tyto
efekty mohou ovlivnit snímaná data takovou měrou, že detekce šumů buzených rotačním
oscilátorem již není možná.
Provedený pokus s lineárním oscilátorem však potvrzuje schopnost celé aparatury měřit
neutronové šumy vznikající oscilací reaktivity v zóně reaktoru VR-1. Možnost detekce šumů
proto může být zlepšena pomocí zvětšení ∆𝜌 oscilátoru a prodloužením času pro sběr dat.

4.4 Úprava rotačního oscilátoru
Na základě předchozího experimentu byly provedeny kroky ke zvýšení váhy rotačního
oscilátoru. S ohledem na zachování možnosti použití ve vertikálním kanálu a další požadavky,
popsané v kap. 4.1, bylo navrženo zvětšení excentricity palivového proutku EK-10 z 1 mm.
Kvůli tomu musely být ke konstrukci použity plexisklové trubice s větším průměrem, vnitřní
nově s vnějším průměrem 20 mm a tloušťkou stěny 1mm. Vzhledem k vnitřnímu průměru
18 mm pak byla zvolena excentricita palivového proutku 4 mm. Použitá vnější trubice pak měla
vnější průměr 25 mm a tloušťku stěny 2 mm. Díky předchozímu návrhu konstrukčních dílů
pomocí parametrického modelování a výrobě na 3D tiskárně byly upraveny rozměry součástí
oscilátoru a ty byly nově vytištěny. Pohonný systém a přenos rotačního pohybu zůstal stejný
jako u předchozí verze oscilátoru.
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Tab. 3: Hodnoty 𝑘𝑒𝑓𝑓 a 𝜌 AZ C13 s upraveným rotačním oscilátorem získané výpočtem v MCNP

Úℎ𝑒𝑙 𝑛𝑎𝑡𝑜č𝑒𝑛í

𝑘𝑒𝑓𝑓

𝜌

∆𝜌

[°]

[−]

[𝛽𝑒𝑓𝑓 ]

[𝛽𝑒𝑓𝑓 ]

𝐵𝑒𝑧 𝑜𝑠𝑐𝑖𝑙á𝑡𝑜𝑟𝑢

1,00254 ± 0,00002

0,3282 ± 0,0026

45

1,00396 ± 0,00002

0,5109 ± 0,0026

0,1827 ± 0,0036

225

1,00403 ± 0,00002

0,5199 ± 0,0026

0,1917 ± 0,0036

Obr. 23: Upravený model oscilátoru ve výpočetním kódu MCNP

Úpravy rotačního oscilátoru byly zahrnuty i do výpočetního modelu v programu MCNP.
Schéma zóny s upraveným rotačním oscilátorem je na Obr. 23, získané hodnoty reaktivity jsou
v Tab. 3. Proti předchozí verzi oscilátoru se zvýšilo celkové množství reaktivity vnesené do AZ
reaktoru, což způsobilo použití plexisklových trubic s větším průměrem, tedy i zvýšení
množství plexiskla, které se chová jako moderátor. Větší je i změna reaktivity způsobená
otáčením oscilátoru. Rozdíl mezi modelovanými příklady je 0,9 ± 0,4 ¢.
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4.5 Experiment s upraveným rotačním oscilátorem
S upraveným oscilátorem byly znovu provedeny testy mimo vertikální kanál a provedené
změny konstrukce neměly vliv na možný frekvenční rozsah oscilátoru. Následkem umístění
palivového proutku EK-10 dále od osy otáčení však docházelo u frekvencí nad 20 Hz
ke zvýšenému chvění oscilátoru. Z tohoto důvodu byly maximální frekvence pro plánovaný
experiment omezeny na 15 Hz. V případě prokázání funkčnosti může být oscilátor znovu
upraven doplněním tlumících prvků, vyvážením rotující trubice nebo případně i zmenšením
excentricity palivového proutku v případě velké změny reaktivity. Celý oscilátor včetně části
pohonného mechanizmu (levá část) je zobrazen na Obr. 24

Obr. 24: Upravený rotační oscilátor připravený k měření.

4.5.1 Postup
Experiment byl stejně jako v předchozích případech prováděn při konfiguraci AZ C13,
jejíž schéma je uvedeno v kap. 3.2. Upravený rotační oscilátor byl umístěn do vertikálního
kanálu na pozici C2, detektory SNM 10 byly umístěny do vertikálních kanálů B2, C3 a F2,
výška umístění byla upravena tak, aby detekovaná četnost byla 20 000 imp/s při výkonu
reaktoru 1E5. Každý z detektorů SNM 10 byl zapojen do samostatného analyzátoru EMK-310.
Za účelem dalšího zpracování dat v pozdějších fázích výzkumu zajišťoval čítání pulzů
a záznam dat analyzátor EMK-310 trasy C, do kterého byly zapojeny výstupy z analyzátorů
tras A a B. Díky této konfiguraci byla zajištěna vzájemná časová synchronizace tras A, B a C.
Snímkování z těchto detektorů probíhalo s frekvencí 200 Hz. Proti předchozím experimentům
byly k měření neutronového toku použity i kompenzované komory KNK 56 a LND 50332
zapojené do analyzátorů LCM 410. Konfiguraci všech použitých detektorů shrnuje Tab. 4.
Na základě nově provedených experimentů s kompenzačními komorami byly proti dřívějším
konfiguracím upraveny hodnoty vysokého a kompenzačního napětí [26].
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Tab. 4: Konfigurace detektorů použitých při měření upraveným rotačním oscilátorem

Napětí

Diskriminace

Snímkovací frekvence

Detektor

Trasa

Pozice

SNM 10

A

B2

1 500

Kanál 8

200

SNM 10

B

C3

1 500

Kanál 9

200

SNM 10

C

F2

1 500

Kanál 12

200

KNK 56

-

A7

1 000

2V

100

LND 50332

-

H7

1 000

10 V

100

[V]

[Hz]

Po umístění experimentálního vybavení do určených pozic byl reaktor uveden do provozu
na výkon 1E5 a byl uveden do automatického režimu provozu. Horní koncové pozice
experimentálních tyčí E1 a E2 byly nastaveny na 0 mm, stejně jako v přecházejícím
experimentu. Pro vyloučení možnosti zkreslení dat indukovaným elektrickým polem běžícího
krokového motoru byla po dobu 10 minut měřena data četností s motorem v provozu
na frekvenci 10 Hz. V tomto případě byla rozpojena spojka mezi motorem a rotačním
oscilátorem, po ukončení měření byla spojka znovu spojena. Následně probíhalo měření pozadí
po dobu 10 minut pomocí všech pěti detektorů. Dále následovalo měření neutronových šumů
generovaných rotačním oscilátorem s frekvencí 3, 5, 10 a 15 Hz. Každé z měření probíhalo
po dobu 15 minut.

4.5.2 Vypracování
Naměřená data byla analyzována pomocí FFT analýzy. Pro možnost identifikace
generovaných šumů je důležitá analýza pozadí a vlivu běžícího krokového motoru na AZ.
Pro všechny trasy mělo získané spektrum frekvencí z měření pozadí a testu motoru podobný
průběh, lišící se amplitudou, která však závisí na množství získaných dat. Z tohoto důvodu
byla za účelem porovnání vlivu běžícího motoru na AZ analyzována data z trasy A.
Pro srovnání, zobrazené na Obr. 25, byly použité datové soubory z měření pozadí a testu
motoru zkrácené na 122 000 vzorků. Z grafu je zřejmé že amplitudy frekvencí dosahují stejných
hodnot pro pozadí i pro spuštěný motor. Výrazně se liší pouze amplituda první frekvence
klidové složky, která je u měření se spuštěným motorem násobně vyšší (platí i pro trasy B a C).
Velikost této amplitudy je v tomto případě stejně dlouhých datových souborů ovlivněna
množstvím neurčitosti v datech. Její nižší hodnota u měření pozadí, a tedy vyšší náhodný šum
v analyzovaných datech může být způsoben tím, že měření probíhalo po manipulaci se spojkou
motoru, kdy docházelo ke změnám pozice rotačního oscilátoru ve vertikálním kanálu, a tedy
i k dočasným přechodovým stavům.
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Obr. 25: Porovnání FFT analýzy zkrácených dat pozadí a testu spuštěného motoru z trasy A.

Měření na frekvencích 3, 5, 10 a 15 Hz proběhlo dle výše popsaného postupu. Řídící
systém reaktoru v automatickém režimu neprováděl v průběhu měření zvýšené množství
pohybů regulační tyčí než při běžném provozu, jak ukazují exportovaná data z řídícího systému
na Obr. 26. Počátkem grafu je začátek měření s motorem v provozu při 10 Hz a rozpojenou
spojkou. Snížení polohy R1 okolo času 1500 s bylo způsobeno manipulací se spojkou motoru,
kdy došlo ke poklesu oscilátoru vzhledem k AZ. Po dokončení úprav na motoru upravil řídící
systém polohu R1 na původní hodnotu.
Druhou změnou polohy je povytažení tyče R1 z AZ v čase 5300 s kdy došlo k zahájení
měření s frekvencí 15 Hz. Před tímto měřením byl oscilátor zastaven z důvodu provedení
kontroly upevnění a motoru, následně byla v několika krocích dosažena měřící frekvence
15 Hz. Rychlým přechodem na vyšší frekvenci mohlo vlivem tření v bowdenu dojít k většímu
zkrutu ocelového lanka a tím i k mírnému zkrácení celkové délky zavěšení. Konečným
důsledkem povytažení palivového proutku EK-10 z AZ bylo snížení reaktivity, na které řídící
systém reagoval povytažením regulační tyče R1. Na konci grafu je pak zaznamenán pokles tyče
R1 v důsledku řízeného odstavení reaktoru po skončení pokusu.
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Obr. 26:Změny polohy regulační tyče R1 vyvolané řídícím systémem.

Zkrácená data z měření pozadí a testu motoru trasy A byla již použita pro porovnání vlivu
běžícího motoru na AZ. Kompletní analýza všech dat z trasy A pak je zobrazena na Obr. 27.
U jednotlivých měření vždy dochází k jednoznačné identifikaci frekvence oscilátoru, postupně
však dochází s růstem frekvence i k růstu sekundárního píku s frekvencí přibližně 87 Hz,
při měření s frekvencí 15 Hz již amplituda tohoto sekundárního píku dosahuje téměř hodnoty
primárního nalezeného píku.

Obr. 27: FFT analýza dat z detektoru SNM 10, trasa A, upravený rotační oscilátor.
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Získaná data z trasy B na Obr. 28 zobrazují podobnou závislost jako u trasy A. Frekvence
oscilátoru je vždy dominantní, u vyšších frekvencích dochází k výskytu sekundárních píků.
Proti trase A jsou amplitudy frekvence oscilátoru nižší přibližně o 20 %. Při měření s frekvencí
3 Hz byl nalezen sekundární pík na frekvenci 27,9 Hz, který se však neobjevil v žádném
z dalších měření. U zbylých třech případů docházelo k růstu píku okolo frekvence 67,5 Hz,
rychlost zvyšování amplitudy tohoto sekundárního píku je však v porovnání s trasou A výrazně
nižší.

Obr. 28: FFT analýza dat z detektoru SNM 10, trasa B, upravený rotační oscilátor.

Na trase C při testu motoru bylo FFT algoritmem kromě píku konstantní složky nalezeno
i druhé lokální maximum na frekvenci 56,8 Hz. Tato frekvence se však neobjevila na žádném
z dalších měření této trasy, jednalo se tedy o krátkodobou abnormalitu. Proti trasám
A a B se u trasy C s rostoucí frekvencí neobjevil žádný sekundární pík. Identifikované primární
píky pak měly přibližně o 10 % menší amplitudu než u trasy A, což je ale větší amplituda než
v případě trasy B.
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Obr. 29: FFT analýza dat z detektoru SNM 10, trasa C, upravený rotační oscilátor.
Kompenzovaná komora LND měřila ve srovnání s SNM 10 poloviční frekvencí, proto
i získaný frekvenční rozsah FFT analýzy je poloviční. Při všech měření s rotačním oscilátorem
byla z naměřených dat identifikována frekvence oscilátoru. Kromě první frekvence konstantní
složky signálu byla u měření pozadí identifikována frekvence 12 Hz a u posledního měření byla
navíc identifikována frekvence 20 Hz. Výskyt těchto píků byl však pozorován pouze v těchto
jednotlivých případech, u žádného z dalších měření, ať už z kompenzované komory nebo
z detektorů SNM, nebyly nalezeny další výrazné píky na těchto frekvencích.

Obr. 30: FFT analýza dat z kompenzované komory LND 50332, upravený rotační oscilátor
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Snímkování s frekvencí 100 Hz bylo použito i na kompenzované komoře KNK 56. U této
kompenzované komory se však projevilo neočekávané chování v porovnání s ostatními
detektory, jak zobrazuje Obr. 31. Při všech měření včetně snímání pozadí došlo u tohoto
detektoru k výskytu množství dalších píků. Rozestup těchto píků je pravidelný, přibližně 10 Hz.

Obr. 31: FFT analýza dat z kompenzované komory KNK 56, upravený rotační oscilátor

4.5.3 Diskuze
Při měření s detektory SNM 10 se u vyšších frekvencí oscilátoru začaly na trasách
A a B objevovat sekundární píky na frekvencích 87 a 67,5 Hz. Frekvence těchto sekundárních
píků se s rostoucí frekvencí oscilátoru nemění, roste však jejich amplituda.
Jak bylo zjištěno při testování upraveného rotačního oscilátoru, následkem zvětšení
excentricity došlo k nárůstu chvění zařízení samotného. V průběhu experimentu pak občas
docházelo ke kontaktu bowdenu nebo samotného tělesa oscilátoru se stěnami vertikálního
kanálu. Dle zvukových projevů byl tento kontakt s rostoucí frekvencí častější, nebyl však
intenzivní, proto experiment pokračoval. Vzhledem k tomu, že vertikální kanály, ve kterých
byly umístěny detektory tras A a B, těsně sousedí s vertikálním kanálem oscilátoru, došlo
pravděpodobně k přenosu těchto vibrací na zavěšení detektorů. V konečném důsledku
pak mohlo dojít ke kmitání samotných detektorů zavěšených na datovém kabelu. Frekvence
kmitání by pak závisela na délce tohoto zavěšení, ta však nebyla změřena (klíčovým faktorem
při umístění detektorů byla stejná četnost měření).
Tuto teorii podporují dva fakty, za prvé frekvence zůstávala konstantní, jelikož i délka
zavěšení se neměnila, pouze docházelo k růstu amplitudy spolu s intenzivnějším přenosem
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vibrací. Za druhé nebyl pozorován obdobný výskyt sekundárních píků konstantní frekvence
u trasy C a kompenzované komory LND, které již neměly přímý kontakt s vertikálním kanálem
oscilátoru (kanál C s rozestupem 2 polí, kompenzovaná komora LND byla umístěna na druhém
konci AZ). Zároveň by se nemělo jednat o šum vznikající v měřícím řetězci, a to vzhledem
k tomu, že trasy A, B a C jsou vybaveny stejnými detektory a analyzátory, pouze jsou umístěny
v jiných pozicích.
U kompenzované komory KNK 56 se ve všech případech objevilo ve frekvenční analýze
množství dalších význačných frekvencí. Při vzájemném porovnání je vidět, že se tyto frekvence
nemění (například 14,31 Hz 33,38 Hz nebo 42,92 Hz). Mezi jednotlivými měřeními se však
bez zjevného vzoru liší amplituda těchto píků. Při měření s oscilátorem na frekvenci 5 Hz mají
tyto píky dokonce výrazně nižší amplitudu než zbytek spektra. Pravděpodobně se tedy nejedná
o nějaký vnější vliv jako v případě detektorů SNM 10, ale o charakteristiku použitého měřícího
řetězce. Vzhledem k tomu, že se podobný jev neobjevil u komory LND 50332, kde byl použitý
stejný model analyzátoru, jedná se nejspíše přímo o charakteristiku kompenzované komory
KNK 56. Přesto i v tomto případě došlo u všech měření k identifikaci frekvence oscilátoru
v naměřených datech, u frekvencí 3, 5 a 10 Hz byly nalezené píky dominantními. Ve spektru
komory se pravidelně objevovaly i frekvence okolo 14,31 Hz, proto při měření s oscilacemi
frekvence 15 Hz pravděpodobně došlo k sečtení těchto vlivů a identifikaci několika nižších
píků mezi těmito frekvencemi a zároveň nebyl identifikován jeden výrazný pík na dané
frekvenci jako v případě ostatních detektorů.
Po frekvenční analýze získaných dat všech použitých detektorů byla vždy nalezena
frekvence oscilátoru, lišila se však amplituda této frekvence a odstup od zbytku spektra. Další
částí je proto porovnání získaných maxim a průměrné hodnoty spektra po frekvenční analýze.
Na Obr. 32 je zobrazeno porovnání hodnoty maxima a průměrné hodnoty amplitudy pro
jednotlivá měření a detektory. Z porovnání byla vyřazena komora KNK 56, kvůli výskytu
většího množství signifikantních frekvenčních píků. Pro srovnání byla u frekvencí
3, 5, 10 a 15 Hz použita amplituda této porovnávané frekvence oscilátoru (jak je vidět
na předchozích grafech pro jednotlivé detektory). U měření pozadí a testu motoru byla použita
amplituda maxima ve výsledném frekvenčním spektru.
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Obr. 32: Porovnání maximální a průměrné amplitudy dat jednotlivých detektorů po FFT analýze

Z porovnání maximálních hodnot jednoznačně vyčnívají amplitudy detektorů SNM 10
při testu motoru, jedná se vždy o první frekvenci ve frekvenční analýze, tedy 0,002 Hz. Při této
hodnotě by se již mohlo jednat o vliv nárůstu „konstantní složky“ signálu, který se projevuje
u jaderných reaktorů nulového výkonu. Jak je však zobrazeno na Obr. 5, tento růst nastává při
ještě nižších frekvencích. Navíc pokud by se skutečně jednalo o spektrum reaktoru, měl by být
tento jev zřetelný i u komory LND 50332 a u dalších měření. Společným článkem trasy
A, B a C je čítání impulzů jedním analyzátorem EMK-310. Mohlo se tedy jednat o náhodnou
chybu v zápisu dat nebo čítání impulzů.
V porovnání s ostatními detektory byla frekvence oscilátoru nejlépe identifikovaná u dat
z detektoru SNM 10 trasy A. Pozice tohoto detektoru přímo sousedila s umístěním oscilátoru,
právě kvůli krátké vzdálenosti mezi detektorem a oscilátorem docházelo k nejvýraznější
identifikaci oscilací. Navíc je vertikální kanál na pozici B2 vložený do makety palivového
článku. Tato maketa je složena pouze z vnějšího pláště a neobsahuje vnitřní konstrukci jako
v případě více trubkových palivových článků. Díky tomu docházelo k mírnějšímu přenosu
vibrací od běžícího oscilátoru než v případě trasy B, která byla sice ve stejné vzdálenosti
od oscilátoru jako trasa A, ale vertikální kanál na pozici C3 je umístěn do šesti trubkového
palivového článku, kvůli čemuž mohlo docházet k intenzivnějšímu přenosu vibrací ve spodní
části vertikálního kanálu. Právě intenzivnější vibrace mohly být příčinou nižší amplitudy trasy
B i v porovnání s trasou C. Nejnižší amplituda frekvence oscilátoru byla nalezena
u kompenzované komory LND 50332, která se však nacházela nejdále od zdroje neutronového
šumu.
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Obecně však byla amplituda oscilátoru u detektorů SNM 10 více než 4x větší než průměr
spektra, u komory LND 50332 dokonce až 10x větší a identifikace zdroje neutronových šumů
tak probíhala automaticky v rámci použité frekvenční analýzy. Průměr spektra u komory LND
byl navíc o polovinu nižší než u detektorů SNM 10, což znamená, že v naměřených datech
je o polovinu menší statistický šum. Příčinou může být již samotná konstrukce kompenzované
komory, jejíž objem je násobně vyšší než v případě detektorů SNM10, a proto není měření tolik
ovlivněno drobnými fluktuacemi neutronového toku.

4.6 Dodatečné experimenty s upraveným rotačním oscilátorem
Na základě získaných poznatků bylo přistoupeno k realizaci další sady měření, jejímž
cílem bylo ověření výskytu násobně vyšších maxim u měření se spuštěným motorem
a rozpojenou spojkou k oscilátoru v porovnání s ostatními hodnotami. Dalšími body bylo
ověření frekvenční charakteristiky při měření s kompenzovanou komorou KNK 56, vliv
frekvence oscilátoru na změnu reaktivity a případné měření na vyšší frekvenci.

4.6.1 Postup
Experiment byl prováděn při konfiguraci AZ C13. Pro umožnění porovnání s předchozím
experimentem byla použita stejná konfigurace experimentálního vybavení jako u předchozího
experimentu. Byly použity stejné detektory včetně jejich konfigurace uvedené v Tab. 4.
V průběhu měření byl reaktor v automatickém režimu provozu na výkonu 1E5. Před najetím
reaktoru na výkon byl oscilátor umístěn do vertikálního kanálu na pozici C2 a byla rozpojena
spojka mezi motorem a ocelovým lankem. Následně byl reaktor uveden do provozu
v automatickém režimu na výkonu 1E5. Tímto postupem byl minimalizován externí vliv na AZ
reaktoru před testem motoru a měřením pozadí.
Po přibližně 10 minutách ustáleného provozu na výkonu 1E5 probíhalo 10 minut měření
se spuštěným motorem na frekvencí 10 Hz a následovalo 10 minut měření pozadí. Po skončení
měření byla znovu sepnuta spojka motoru. Dále byl měřen vliv oscilátoru na AZ reaktoru,
kdy byla po minutových intervalech měněna frekvence oscilátoru po krocích 0-5-10-15-10-50 Hz. Čas změny frekvence byl zapsán pro pozdější synchronizaci s daty pohybu regulační tyče
R1 z řídícího počítače. Pro porovnání s předchozím experimentem bylo dále provedeno měření
s oscilátorem na frekvenci 10 Hz po dobu 15 minut.
Po skončení minulého experimentu, kdy bylo dosaženo frekvence 15 Hz,
byl zkontrolován stav oscilátoru a nebyly nalezeny žádné vady konstrukce. Z tohoto důvodu
bylo realizováno měření po dobu 15 minut na vyšší frekvenci 20 Hz. Po tomto testu byl
oscilátor postupným snižováním frekvence zastaven. Závěrem byla provedena úprava zapojení
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detektorů, kdy došlo k výměně analyzátorů mezi komorami KNK 56 a LND 50332
a následovalo 10 minut měření pozadí. Cílem tohoto měření bylo identifikovat zdroj píků, které
se objevovaly ve frekvenčním spektru komory KNK 56.

4.6.2 Vypracování
Porovnání FFT analýzy měření pozadí s daty, získanými při testu motoru, je zobrazeno
na Obr. 33. Tento opakovaný test potvrdil, že na tvorbu šumu v detekovaném signálu má provoz
krokového motoru naprosto zanedbatelný vliv.

Obr. 33: Porovnání FFT analýzy data trasy A z měření pozadí a testu spuštěného motoru.

Měření vlivu frekvence oscilátoru na velikost změny reaktivity probíhalo po ukončení
manipulace s oscilátorem a ustálení případných přechodových jevů. Změny polohy regulační
tyče R1 vyvolané řídícím systémem jsou zobrazeny na Obr. 34. V čase mezi 1 700
a 1 900 s je vidět standardní regulace řídícího systému, kdy řídící systém reguluje reaktor
bez vnějších vlivů. Následuje spuštění oscilátoru s frekvencí 5 Hz, postupná změna frekvence
v krocích 10-15-10-5 Hz s intervalem 1 minuta mezi změnami. Z grafu je vidět, že řídící systém
na vyvolaný přechodový stav reaguje mírným poklesem tyče R1, poté se tyč stabilizuje
na novou pozici. Průměrná pozice tyče R1 se s rostoucí frekvencí oscilátoru po malých krocích
zvyšuje, tedy klesá množství vnesené kladné reaktivity. Toto znovu potvrzuje předchozí teorii
o mírném vytahování oscilátoru z AZ při rostoucí frekvenci.
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Obr. 34: Test vlivu frekvence oscilátoru na změnu reaktivity.

Na Obr. 35 je zobrazen přehled výsledků FFT analýzy pro všechny trasy detektorů
SNM 10. Toto měření potvrzuje zanedbatelný vliv samotného motoru. V porovnání s Obr. 27
nedošlo u trasy A k výskytu sekundárního píku ani při vyšších frekvencí. U trasy B se však
znovu při vyšší frekvenci objevil pík na 67 Hz jako u předchozího měření. Během přípravy byl,
po předchozí zkušenosti s výskytem sekundárních píků u tras A a B, dbán zřetel na omezení
kontaktu kabelů vedoucích od detektorů s částmi oscilátoru nebo vertikálním kanálem. Z tohoto
důvodu mohl být omezen přímý přenos vibrací. Délka zavěšení však byla přibližně stejná
(četnost přibližně 20 000 imp/s), proto nakonec došlo u trasy B při zintenzivnění vibrací
k výskytu sekundárního píku se stejnou frekvencí jako při minulém měření. U všech tří tras
došlo k jednoznačné identifikaci frekvence oscilátoru.
Při měření byly použity i kompenzované komory LND 50332 a KNK 56 ve stejném
zapojení jako při předchozím experimentu. V tomto případě však došlo u všech měření
s komorou LND 50332 k výskytu výrazného píku s frekvencí 47 Hz. Po provedení výměny
analyzátorů a úpravě parametrů se měření opakovalo. Z porovnání výsledků je vidět, že výskyt
tohoto píku při dodatečném měření způsoboval konkrétní kus analyzátoru LCM 310, protože
se objevil i u měření s komorou KNK 56, zároveň se však ve frekvenční analýze objevily i dříve
pozorované píky na různých frekvencích, jedná se tedy o vlastnost použitého detektoru.
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Obr. 35: FFT analýza dat z detektorů SNM 10
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Obr. 36: Porovnání měření pozadí kompenzovanými komorami LND 50332 a KNK 56

4.6.3 Diskuze
Při proběhlých experimentech se prokázala možnost simulovat vibrace palivového
proutku pomocí rotačního oscilátoru. Vzhledem k očekávanému malému vlivu rotačního
oscilátoru na AZ byla zvolena delší doba sběru dat 15 minut. Pro porovnání s lineárním
oscilátorem byla provedena i analýza zkráceného datového souboru na 5 minut. K této analýze
byl využit soubor dat z druhého měření při 10 Hz, detektoru SNM 10, trasy B. Porovnání FFT
analýzy takto zkráceného souboru s původním 15minutovým měřením je zobrazeno na Obr. 37.
I u takto zkrácených dat je jednoznačně identifikován dominantní pík frekvence oscilátoru, jeho
amplituda je však o 20 % nižší, zároveň se o 70 % zvýšila úroveň šumu. Při porovnání
s experimenty s lineárním oscilátorem, kdy se amplituda frekvence oscilátoru pohybovala
v rozmezí 7E-3 až 15E-3, byla amplituda u rotačního oscilátoru od 1,5E-3 do 4E-3. Dle těchto
měření je tedy i způsobovaná změna reaktivity u rotačního oscilátoru nižší než v případě
lineárního oscilátoru.
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Obr. 37: Porovnání FFT analýzy celého datového souboru a analýzy prvních pěti minut.

Na základě získaných zkušeností při experimentech byla provedena další úprava zátek
vnější trubky, kdy byly doplněny vnější distanční prvky umožňující vystředění oscilátoru
ve vertikálním kanálu a zároveň tlumící vibrace, a to díky použití částečně flexibilního
materiálu. Výsledná podoba je zobrazena na Obr. 38.

Obr. 38: Spodní (vlevo) a horní (vpravo) zátka rotačního oscilátoru s doplněnými tlumícími prvky.
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5 Závěr
V posledních letech došlo k významnému pokroku na poli šumové diagnostiky jaderných
reaktorů. Ve specifických situacích se již některé metody uplatnily v reálném provozu
na experimentálních i energetických reaktorech. Školní reaktor VR-1 Vrabec může být, díky
své unikátní konstrukci, snadno využit při experimentech vedoucích k rozvoji možností této
metody nebo k validaci dynamických výpočetních modelů.
V průběhu této práce byla ověřena možnost detekovat malé periodické změny reaktivity
na reaktoru VR-1. Byly navrženy, zkonstruovány a vyzkoušeny dva nové oscilátory s různým
uplatněním. Nově zkonstruovaný lineární oscilátor umožňuje generování periodických změn
reaktivity od téměř nulových hodnot až do přibližně 1 ¢ se sinusovým průběhem. Díky jeho
konstrukci je zajištěna snadná manipulace s oscilátorem, který může být umístěn
do libovolného vertikálního kanálu reaktoru VR-1. Frekvenční rozsah začínající na setinách Hz
generuje pomalé změny reaktivity přímo se projevující na průběhu výkonu. Horní hranice
frekvence 3 Hz již umožňuje demonstraci použití frekvenční analýzy k identifikaci poruchy,
kdy již není vlivem zpožděných neutronů přímo znatelná změna výkonu. Toto bylo přímo
ověřeno v rámci proběhlého experimentu (frekvence do 2 Hz). Využití tohoto oscilátoru
je plánováno i v rámci výuky dynamických jevů na reaktoru VR-1.
Konstrukce rotačního oscilátoru umožňuje generování periodických změn reaktivity
ve frekvenčním rozsahu přímo navazujícím na možnosti lineárního oscilátoru 3-25 Hz.
V průběhu prvních experimentů se ukázalo, že původně zvolené vychýlení palivového proutku
EK-10 o 1 mm od osy otáčení způsobovalo příliš malé změny reaktivity, které se nepodařilo
změřit. Úpravou konstrukce, kdy byla tato excentricita zvětšena na 4 mm, došlo k nárůstu
změny reaktivity při otáčení ale i vibrací způsobovaných provozem oscilátoru. Při porovnání
s lineárním oscilátorem je však způsobovaná změna reaktivity přibližně poloviční.
Vzhledem k použití palivového proutku EK-10 v rotačním oscilátoru je umožněna přímo
simulace vibrací palivového proutku. Tato konstrukce má však i své nevýhody jako
je manipulace s jaderným palivem, nutnost uchovávání oscilátoru ve stínícím boxu a také
potřeba časové prodlevy mezi ukončením experimentu a vyjmutím rotačního oscilátoru
z vertikálního kanálu pro snížení aktivity paliva. Tyto nevýhody je možné odstranit nahrazením
palivového proutku drátem z absorbátoru. Pro účely dalšího výzkumu neutronového šumu
na reaktoru VR-1 bude zkonstruován i takto upravený rotační oscilátor. Díky použití drátu
budou pro konstrukci použity trubice s menším průměrem při zachování větší excentricity, což
umožní umístění oscilátoru do libovolného vertikálního kanálu, stejně jako u lineárního
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oscilátoru. Zde se stejně jako během úpravy rotačního oscilátoru projevují výhody využití
parametrického modelování a 3D tisku při konstrukci experimentálního vybavení umožňující
jednoduchou úpravu konstrukčních částí. Oba oscilátory zkonstruované v průběhu této práce,
stejně jako připravovaný rotační oscilátor s absorbátorem budou dále využity v rámci
výzkumného programu VP3 – Výzkum dynamiky, diagnostiky a monitorování aktivních zón
jaderných reaktorů, který je součástí projektu OP VVV „Posílení a rozvoj výzkumu na ČVUT
v Praze s využitím školní výzkumné infrastruktury VR-1 – Školní reaktor pro výzkumnou
činnost“ probíhajícího na pracovišti KJR.
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