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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

 

АЕС – Атомна електростанція 

ВВЕР – Водо-водяний енергетичний реактор 

КО – Компенсатор об’єму 

РУ – Реакторна установка  

ПГ – Парогенератор  

ГЦТ – Головний циркуляційний трубопровід  

ГЦН – Головний циркуляційний насос 

ТВЗ – Тепловидільні збірки 

ТВЕЛ – Тепловидільний елемент 

В2В – ( англ. business to business) Модель взаємодії бізнес для бізнесу 

В2С – (англ. business to customer ) Модель взаємодії бізнес для споживача 

ВОП – Заробітна плата працівників 

ФОП – Фонд оплати праці 

Тпр – приєднана потужність 

Ноб – потужність обладнання 

Нос – освітлення цілодобове 

Зе/е – річна витрата на електроенергію 

Зопал. – річна витрата на опалення 

ОЗ – Основні засоби 
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ОФ – Основні фонди 

ОбФ – Оборотні фонди 

A – Амортизація 

Ц – Ціна 

С – Собівартість 

П – Прибуток 

Р – Рентабельність 

Е – Коефіцієнт економічної ефективності 

Тпов. – період повернення капіталовкладень 

ФВ – Фондовіддача 

ФЄ – Фондоємність 

Тбз – точка беззбитковості 

ПЗ – Програмне забезпечення 
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ВСТУП 

З початком ХХІ століття поновився й зростає інтерес до атомної енергетики, 

значна частина атомної енергії виробляються за допомогою ядерних реакторів, 

структурною частиною яких є контури циркуляції води під тиском. Підвищена 

небезпека цих потужних енергетичних об'єктів обумовлює забезпечення їх 

надійного, ефективного і безпечного функціонування. Специфіка технологічного 

процесу на АЕС, обумовлена низкою факторів, і вимагає високого ступеня 

автоматизації, що дозволяє порівняно невеликому колективу обслуговуючого 

персоналу здійснювати управління енергооб'єктом. [1,2] 

Пароутворення є однією з найнебезпечніших явищ, яке може спостерігатися у 

теплоносії першого контуру водо-водяного реактора атомної електростанції. 

Встановлена у контурі система компенсації об’єму запобігає аварійним ситуаціям у 

випадку випаровування теплоносія, але під час інтенсивного випаровування може 

виявитися недостатньою. Тому важливим є виявлення пари в теплоносії на ранніх 

етапах пароутворення з метою термінового вжиття відповідних заходів. Тому задача 

створення алгоритму оцінювання ймовірності появи пари є актуальною. 

Об’єктом дослідження є дослідження системи автоматизованого контролю 

водно-хімічного режиму теплоносія першого контуру ВВЕР-1000 та її програмна 

реалізація. 

Предметом дослідження являється підсистема контролю пароутворення в 

першому контурі АЕС. 

Метою даної роботи є дослідження та моделювання підсистеми сигналізації про 

спонтанне утворення пари у теплоносії першого контуру АЕС з реактором типу 

ВВЕР – 1000 для подальшого використання в підсистемі управління. 

Відповідно до поставленої мети у роботі вирішуються такі задачі: 

- формалізація задачі моделювання стану теплоносія першого контуру АЕС з 

реактором ВВЕР-1000; 
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- побудова та параметрична ідентифікація моделей оцінювання стану 

теплоносія першого контуру АЕС з реактором ВВЕР-1000; 

- розроблення та реалізація алгоритмів контролю стану теплоносія першого 

контуру АЕС з реактором ВВЕР-1000. 

Практична значущість одержаних результатів полягає у: розробленні 

алгоритмів контролю та оцінювання стану теплоносія першого контуру АЕС з 

реактором ВВЕР-1000. 

Магістерська дисертація виконана в межах науково-дослідної роботи 

«Розроблення математичних моделей оцінювання стану теплоносія першого 

контуру АЕС з реактором ВВЕР-1000», згідно договору №12-18 від 01.10.18, 

державно обліковий №: 0219U101984, державно реєстраційний №: 0119U102981. 

Результати роботи представлялись на двох конференціях[19,29]. 
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1. ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ ПАРОУТВОРЕННЯ У ТЕПЛОНОСІЇ ПЕРШОГО 

КОНТУРУ АЕС З ВВЕР-1000 

 

1.1 Аналіз першого контуру АЕС як об’єкту моделювання 

 

У системі будь-якої АЕС є теплоносій і робоче тіло. Робочим тілом, що 

здійснює роботу з перетворенням теплової енергії в механічну, є водяна пара. 

Вимоги до чистоти пари, що поступає на турбіну, настільки високі, що економічно 

прийнятні показники можуть бути досягнуті при конденсації всієї пари й поверненні 

конденсату в цикл. Тому контур робочого тіла на АЕС завжди замкнутий й 

додаткова вода поступає лише в невеликих кількостях для поповнення витоків та 

інших втрат конденсату. [3] 

Теплоносієм, що відводить теплоту з активної зони в енергетичних ядерних 

реакторах ВВЕР-1000, є вода. Для запобігання відкладенням на тепловиділяючих 

елементах активної зони реактора необхідна висока чистота теплоносія. Тому для 

теплоносія існує замкнутий контур, який одночасно ізолює радіоактивні речовини, 

утворені у воді випромінюваннями в активній зоні. [3] 

Найважливішою системною характеристикою є технологічна схема (Рисунок 

1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Технологічна схема енергоблоку АЕС з ВВЕР-1000:  1 - реактор;   

2 - парогенератор; 3 – головний циркуляційний насос; 4 - компенсатор об'єму;     

5 - турбіна; 6- конденсатор; 7 - конденсаторний насос; 8 – група підігрівачів 

низького тиску; 9 - деаератор; 10 - живильний насос; 11 - група підігрівачів 

високого тиску; 12 – електрогенератор. 

Технологічна схема енергоблока АЕС з реактором ВВЕР-1000 має два контури.  
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Контур теплоносія називають першим, контур робочого тіла – другим. У таких 

системах теплоносій прокачується головним циркуляційним насосом через ядерний 

реактор (охолоджуючи його активну зону), парогенератор і компенсатор об'єму. 

Пара з парогенератора двоконтурної АЕС поступає в турбіну, потім в конденсатор, 

з якого конденсат повертається в парогенератор. Устаткування другого контура 

працює за відсутності радіоактивності, що спрощує експлуатацію АЕС. У 

двоконтурній системі парогенератор розділяє перший контур від другого, він в 

рівній мірі належить їм обом. Передача теплоти через поверхню нагріву 

парогенератора вимагає перепаду температур між теплоносієм першого контура і 

киплячою водою другого контура. Для цього в першому контурі водного теплоносія 

підтримується вищий тиск, ніж тиск пари другого контура, що подається в турбіну. 

Високий тиск води першого контура повинен виключати можливість її закипання, і 

воно значно перевершує тиск в другому контурі. Максимально можливий тиск 

теплоносія першого контура визначається можливістю виготовлення могутніх 

корпусів і складає 16 МПа. Умови однофазності теплоносія на виході з реактора 

визначають його температуру, вона дорівнює 325°С. Необхідний перепад 

температур в парогенераторі між теплоносієм і пароводяною сумішшю визначає 

температуру паротворення рівною 278°С, що відповідає тиску 6,4 МПа. Початкові 

параметри пари перед турбіною – 6 МПа й 274°С. [3,4] 

За двоконтурною схемою працюють всі АЕС України, основу яких складають 

ядерні енергетичні реактори з водою під тиском ВВЕР-1000. [3,4] 

В нашій роботі розглядається лише перший контур який включає(Рисунок 1.2): 

 Реактор; 

 Парогенератор; 

 Головні циркуляційні насоси; 

 Компенсатор об’єму. 
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Рисунок 1.2 – Технологічна схема першого контуру АЕС з ВВЕР-1000: РУ – 

реакторна установка; ПГ – парогенератор; ГЦТ – головний циркуляційний 

трубопровід; КД(КО) – компенсатор об’єму. 

 

Реакторна установка - складається з декількох зон, в центральній частині 

розташовується розмножуюче середовище, зване активною зоною(Рисунок 1.3). 

 

Рисунок 1.3 – Загальний вигляд реакторної установки ВВЕР-1000. 

 

      Під час прогріву реактора теплові нейтрони ділять ядра урану 235 в 

результаті чого виділяється тепло і випускаються швидкі нейтрони, які в 

сповільнювачі сповільнюються до теплових енергій і перетікають в ТВЕЛи (Рисунок 

1.4). Таким чином ТВЕЛи є джерелами тепла і швидких нейтронів. а сповільнювач - 

джерелом теплових нейтронів, що утворюються при діленні ядер палива. Для 

зменшення витоку нейтронів активну зону оточують відбивачем, який повертає 

більшу частину нейтронів в активну зону і збільшує їх число, яке бере участь у 

ланцюговій реакції. Активній зоні зраджують форму циліндр, кулі і роблять з 

матеріалів, слабо поглинаючих нейтрони (нікель, торій, уран 238.) [5] 

ТВЕЛ ядерного реактора являє собою трубку, заповнену таблетками з двоокису 

урану. Зовнішній діаметр трубки ТВЕЛ 9,1 мм. У цю трубку з зазором поміщені 

таблетки двоокису урану висотою 20 мм і діаметром 2,3 мм. Загальна довжина 

трубки ТВЕЛ становить 3,8 м, а вага 2,1 кг. [5] 

В реакторах ВВЕР-1000 застосована безчехлова ТВЗ, яка складається з пучка 

ТВЕЛ, головки і хвостовика. Маса ТВЗ 756 кг., А обсяг конструкції 80 літрів. Пучок 
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(касета) містить 312 твелів, 18 трубчастих каналів для поглинаючих стержнів. Для 

ВВЕР-1000 у ядерному реакторі встановлюються 163 ТВЗ. [5] 

 

 

Рисунок 1.4 – Загальний вигляд тепловидільної збірки ВВЕР-1000. 

Парогенератор в рівній мірі відноситься до першого і другого контуру АЕС і 

служить для підігріву води другого контуру до стану пара температурою води 

першого контуру. В результаті чого тиск в першому контурі завжди вище, ніж у 

другому. Вертикальний тип парогенератора зручний для компонування з реактором 

і для розташування всередині пароперегрівача, має велику площу випаровування, 

меншу швидкість пара на виході, завдяки чому спрощується конструкція 

сепараторного пристрою(Рисунок 1.5). [6] 

 

Рисунок 1.5 – Загальний вигляд парогенератора ПГВ-1000. 

 

Конструктивно парогенератори ПГВ -1000 повторюють парогенератори для 

реакторів ВВЕР-440, але відрізняються від них істотним збільшенням внутрішнього 

діаметра корпусу, зменшенням діаметра теплообмінних труб, збільшенням числа 

теплообмінних труб до 11 тис. Штук, більш ефективними сепараційними 

пристроями. [6] 

Теплоносій з реактора надходить в «гарячий колектор» проходячи всередині 

теплопередаючих труб, віддає тепло воді другого контуру, виходить в «холодний 

колектор» і далі на ГЦН. Поживна вода по трубопроводу подається на «гарячу 

частина» теплообмінного пучка ПГ, чим досягається часткове вирівнювання парової 

навантаження по перетину парогенератора за рахунок конденсації частини пара. [6] 
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      Після парогенератора насичений пар йде в турбіну, а температура 

теплоносія знижується на 30 градусів. Безперервне заповнення убутку води в 

парогенераторі виконує поживна установка. А теплоносій за рахунок роботи ГЦН 

надходить назад на вхід реактора. Основні характеристики занесені до таблиці 1.1[6] 

Таблиця 1.1 – Парогенератор ПГВ-1000 для ВВЕР-1000 

 

Головний циркуляційний насос. У АЕС циркуляція теплоносія примусова. 

Велика протяжність циркуляційного контуру, значні швидкості теплоносія і 

прагнення до компактності розміщення обладнання, що обмежують розвиток в 

висоту, призводять до значних труднощів, подолання яких здійснюється за 

допомогою ГЦН. Основна вимога до ГЦН зводиться до відсутності протікання, так 

як він працює з радіоактивним середовищем, що істотно ускладнює і здорожує 

конструкцію(Рисунок 1.6). [3] 

 

Рисунок 1.6 – Загальний вигляд головного циркуляційного насосу ГЦН-195. 

 

Тому застосовують ГЦН з контрольованими протіками середовища 

(організовано повертаються в контур) з механічним ущільненням валів. Основні 

характеристики занесені до таблиці 1.2.[3] 

Таблиця 1.2 – Головний циркуляційних насос ГЦН-195 для ВВЕР-1000 

 

Циркуляційний насос з механічним ущільненням валів забезпечує витоку 

обмежені, відносно стабільні і контрольовані в експлуатації. Такі насоси вдвічі 

дешевше герметичних. Замикає чиста Нерадіоактивні вода подається в ущільнення 

ззовні під надлишковим тиском з тим, щоб повністю запобігти протікання по валу з 

корпусу насоса. [3] 
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Багатопетельна система ГЦН головного контуру не вимагає спеціального 

резервування, а дозволяє відключати певну петлю для ремонту. Потужність реактора 

при цьому знизиться, але не вимагає його всього зупинки. [3] 
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1.2 Система компенсації об’єму в першому контурі реактора 

 

Вода за параметрів першого контуру володіє відносно великим температурним 

коефіцієнтом зміни об’єму і низькою стисливістю, що при замкнутому першому 

контурі призводить до неприпустимо великих змін тиску при зміні температурного 

режиму першого контуру. Так при зміні середньої температури теплоносія на 1 ºС, 

в контурі, обсяг змінюється порядку на 80 літрів. Ця обставина робить необхідним 

організацію в першому контурі спеціального компенсуючого об’єму і пред'являти 

до нього досить таки жорсткі вимоги (Рисунок 1.7). [3] 

 

Рисунок 1.7 – Схема  системи компенсації об’єму в першому контурі. 

Компенсатор тиску одночасно є елементом системи забезпечення тиску і 

компенсації об’єму в першому контурі. Звідси пішло його двояке назва - в 

документації він називається як компенсатором тиску, так і компенсатором об’єму. 

Корпус компенсатора має водяний і паровий обсяги і з'єднані між собою 

зрівняльними лініями, які мають загальне підключення до «гарячої» сторони 

головного циркуляційного контуру. До «холодної» сторони підводиться вода на 

впорскування у верхній частині корпусу компенсатора. [3] 

При зміні середньої температури теплоносія першого контуру в перехідних 

режимах, пов'язаних з порушенням в роботі обладнання і при зміні навантаження, 

частина його перетікає з компенсатора в контур або з контуру в компенсатор по 

сполучному трубопроводу. При цьому, обмеження відхилень тиску від 

номінального значення досягається за рахунок стиснення чи розширення парової 

подушки в компенсаторі. Водяний обсяг також бере участь в процесі компенсації 

тиску: при розширенні пари вода в КО випаровується, сприяючи тим самим, 

підтримці тиску, а при стисненні пара відбувається його конденсація на поверхні 
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води, що обмежує зростання тиску. При великому зрості тиску через сопла, 

розташовані у верхній частині КО, по лінії уприскування подається теплоносій з 

«холодної» нитки першої петлі першого контуру для конденсації пари в паровій 

подушці. [3] 

 Імпульсно запобіжні пристрої призначені для скидання пари з компенсатора 

об'єму в разі перевищення тиску в 1 контурі вище заданого при відмові 

уприскування або недостатньої його ефективності. В цьому випадку пар для 

конденсації по скидних трубопроводів надходить під шар води, якої заповнений 

барботер. Витрата трубопроводу до 250 л \ год. [3] 
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1.3 Дослідження зміни температури в першому контурі теплоносія 

 

Вода що знаходиться в реакторі в даний час поглинає енергію та нагрівається 

до 322 ⁰С точка 1. Після цього нагріта вода одночасно подається по трубах до 

парогенераторів типу ПГВ–1000. [7] 

 

Рисунок 1.8 – Точки зміни температури першого контуру АЕС з ВВЕР-1000 

 

У парогенераторах енергія передається до теплоносія другого контуру, який 

маючи температуру 220⁰С  нагрівається до 274⁰С і перетворюється на пару, при 

цьому теплоносій першого контуру охолоджується до номінальних 289⁰С точка 2 та 

за допомогою ГЦН повертається до реактора. Таким чином температура в контурі 

змінюється з 289 до 322⁰С. [7] 

З рисунку 1.8 видно що найбільша вірогідність пароутворення саме на виході з 

реактору точка 1, тому найкращим рішенням є розташування датчиків для 

вимірювань саме там. 

 

Постановка задачі дослідження 

Проаналізувавши актуальність проблеми пароутворення у першому контурі 

АЕС з ВВЕР-1000, зрозуміло що при даних температурі та тиску виявлення пари є 

досить важким та недостатньо швидким для уникнення аварійної ситуації. Для 

вирішення даної задачі зі збільшення швидкості за допомогою використання 

датчиків для виміру електропровідності необхідно вирішити наступні підзадачі: 

 Дослідити вплив борного регулювання на електропровідність теплоносія 

першого контуру 
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 Обрати метод розіграшу випадкових величин 

 Розробити програмний модуль для імітації роботи в гілці першого 

контуру в програмному середовищі MATLAB 

 Розробити систему сигналізації наявності пари теплоносія першого 

контуру 

 Розробити startup проект 
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2. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Методи вимірювання електропровідності 

 

Електропровідність – здатність розчину проводити електричний струм, а також 

фізична величина. [8] 

У вакуумі відсутні електричні заряди, тож його провідність нескінченно мала. 

Проте, якщо інжектувати електрони у вакуум, то він стає гарним провідником. Це 

явище використовується у вакуумних лампах. Електрони в них інжектуються у 

вакуум з нагрітого катода завдяки явищу термоелектронної емісії. Провідність 

вакууму обмежена утворенням області просторового заряду — негативно 

зарядженої електронної хмари між катодом та анодом, яка чинить перепони вильоту 

електронів з катода. [8] 

Як і у вакуумі, у газах звичайно немає вільних носіїв заряду. Їх можна 

інжектувати з катода. Проте при своєму русі до анода інжектовані в 

газ електрони зазнають зіткнень із атомами газу й розсіюються. З одного боку це 

зменшує провідність, але з іншого боку, електрони, розігнані електричним полем до 

високих швидкостей, можуть іонізувати атоми газу, вибиваючи з них електрони й 

створюючи позитивні йони. Нові електрони та йони рухаються до аноду чи катоду, 

відповідно, збільшуючи електричний струм. В залежності від прикладеної напруги 

та хімічного складу газу ці явища призводять до виникнення низки різноманітних 

типів газових розрядів, розшарування проміжку між анодом і катодом на зони з 

різними властивостями тощо. [8] 

Більшість рідин не мають вільних носіїв заряду і є діелектриками. Виняток 

становлять електроліти, наприклад вода чи розчини солей у воді. В електролітах 

частина нейтральних молекул дисоціює, утворюючи негативно й позитивно 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%96_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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заряджені йони. Електропровідність електролітів зумовлена рухом цих йонів 

до аноду й катоду, відповідно. На аноді й катоді йони відновлюються чи 

окислюються, вступають в хімічні реакції. Усе це призводить до виникнення 

різноманітних гальванічних ефектів. [8] 

У металах є вільні носії зарядів — електрони. Зонна структура металів 

характеризується наполовину заповненою валентною зоною. Проте лише електрони 

із енергіями близькими до рівня хімічного потенціалу можуть прискорюватися 

електричним полем. На заваді прискорення електронів з меншою енергією 

стає принцип виключення Паулі. Таким чином, в провідність вносять вклад лише 

електрони із енергіями, що лежать у проміжку  від рівня Фермі. Провідність металів 

обмежена актами розсіяння прискорених електронів у результаті зіткнення з іншими 

електронами, розсіяння на коливаннях кристалічної ґратки, домішках тощо. 

Провідність металів зменшується із збільшенням температури завдяки тому, що при 

вищих температурах посилюються коливання атомів кристалічної ґратки й акти 

розсіяння частішають. [8] 

Власні напівпровідники зазвичай мають невелику концентрацію вільних носіїв 

заряду, електронів та дірок, яка залежить від ширини забороненої зони та 

температури. При збільшенні температури концентрація вільних електронів та дірок 

дуже швидко зростає. Ефект цього зростання набагато перевищує ефект від 

збільшення частоти актів розсіяння, тож провідність власних напівпровідників різко 

збільшується при високих температурах. [8] 

Іншим фактором, який збільшує провідність власних напівпровідників, є 

створення підвищеної концентрації вільних носіїв заряду світловим опроміненням 

або інжекцією. При поглинанні кванта світла із енергією більшою за ширину 

забороненої зони в напівпровіднику утворюється пара носіїв заряду — електрон 

переходить із валентної зони у зону провідності, залишаючи за собою дірку. Якщо 

до освітленого напівпровідника прикласти напругу, то в напівпровіднику потече 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D2%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
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доволі значний струм. Така провідність називається фотопровідністю і широко 

використовується у різноманітних фотоелементах. Аналогічну провідність можна 

створити при опроміненні швидкими частками, що служить основою роботи 

напівпровідникових детекторів радіації. [8] 

На інжекції зарядів у напівпровідник через контакт ґрунтується робота 

різноманітних напівпровідникових приладів, наприклад, біполярних транзисторів. 

Прикладене до контакту електричне поле допомагає частині носіїв заряду 

подолати потенціальний бар'єр, що відділяє напівпровідник від контакту. Далі 

провідність відбувається за принципами близькими до принципів роботи вакуумних 

ламп: створюється область просторового заряду, яка обмежує струм, а отже 

провідність. [8] 

У легованих напівпровідниках навіть при кімнатних температурах 

концентрація електронів у зоні провідності (напівпровідники n-типу) чи дірок у 

валентній зоні (напівпровідники p-типу) висока, оскільки для переходу між зоною й 

домішковим рівнем електрону потрібно набрати набагато меншу енергію (глибина 

домішкових рівнів зазвичай не перевищує 0.5 еВ). Тому провідність легованих 

напівпровідників доволі висока й наближається до провідності металів. Вона теж 

росте із температурою, оскільки для неї фактор збільшення концентрації носіїв у 

зоні важливіший за збільшення частоти актів розсіяння. [8] 

Контакти між областями n-типу й p-типу, які називають p-n переходами мають 

особливу односторонню провідність. На цьому факті базується робота 

різноманітних напівпровідникових пристроїв — діодів, транзисторів, фотодіодів, 

напівпровідникових сонячних елементів, активного шару копіювальних машин, 

лазерних принтерів тощо. [8] 

Надпровідники можуть нескінченно довго підтримувати електричний струм, 

навіть коли вимкнути електричне поле, яке його викликало. [8] 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%80%27%D1%94%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_n-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_p-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/P-n_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC
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Формально провідність надпровідників нескінченна. Надпровідний стан існує 

лише при низьких температурах, хоча теоретично верхня границя 

температури переходу із надпровідного в звичайний стан не встановлена. [8] 

Фізична природа нескінченної провідності надпровідників в тому, що в 

надпровідниках подавлені канали розсіяння енергії. Носіями заряду в 

надпровідниках є куперівські пари — зв'язані стани двох електронів із 

протилежними спінами й протилежними напрямками руху. [8] 

Куперівські пари утворюються завдяки непрямому притягуванню між 

електронами, зумовленому взаємодією із кристалічною ґраткою. Електрон, 

рухаючись в кристалі, деформує ґратку, створюючи «канал», який притягає інший 

електрон. Куперівські пари мають унікальні властивості. У них неможливо забрати 

енергію, бо електрони, які увійшли до їх складу, вже віддали енергію на утворення 

пари. [8] 

Розвалити пару можна лише надавши їй доволі значну порцію енергії, але при 

низьких температурах таку енергію взяти нізвідки — енергії теплового руху не 

вистачає. Таким чином, куперівські пари, утворившись, приречені вічно блукати 

кристалом, переносячи із собою два електричні заряди й створюючи електричний 

струм. [8] 

Куперівські пари розвалюються, коли температура стає вищою певної 

критичної температури, або ж у достатньо сильному зовнішньому магнітному полі 

(вищому за певне критичне значення). [8] 

Ізолятори або діелектрики схожі за зонною структурою на напівпровідники, 

тільки із дуже широкою забороненою зоною. Велика ширина забороненої зони 

призводить до того, що ймовірність теплового збудження електронів із валентної 

зони у зону провідності стає нікчемно малим. Фотопровідність можлива, але для 

цього потрібне світло із частотою, яка лежить в ультрафіолетовому діапазоні. [8] 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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Проте, якщо інжектуквати електрони у діелектрики, приклавши до них дуже 

сильне електричне поле, деякі з них чудово поводять струм. Це явище 

називається пробоєм діелектрика. При цьому зазвичай виділяється настільки велика 

енергія, що діелектрик починає плавитися. [8] 

Крім браку носіїв заряду, причиною низької провідності може служити 

надзвичайно часте розсіяння електронів завдяки взаємодії з іншими електронами. В 

дуже забруднених речовинах електрони можуть застрявати у певних пастках, 

віддалених одна від одної, що приводить до зовсім іншого виду провідності, так 

званої стрибкової провідності. [8] 

У деяких кристалах носіями заряду виступають не електрони чи дірки, а йони. 

Такі провідники називаються суперіонними провідниками. До цього класу 

провідників належать ряд лужно-галоїдних кристалів. Структура енергетичних зон 

у них характерна для діелектриків, тож електронної провідності практично немає, 

однак ці кристали складаються з іонів різного типу, принаймні одні з яких можуть 

легко рухатися, створюючи провідність аналогічну провідності електролітів.[8] 

Кондуктометрія – сукупність електрохімічних методів аналізу, заснованих на 

вимірювані електропровідності розчинів. [9] 

Кондуктометричний аналіз ґрунтується на зміні концентрації провідної 

речовини або хімічного складу середовища в просторі між електродами. Також це 

спосіб визначення електропровідності речовин і, одночасно, спосіб кількісного 

визначення речовин. [9] 

Кондуктометри є прилади для вимірювання питомого опору або питомої 

провідності, які використовуються для контролю якості води, конденсату або пари. 

Відомі два, контактний і безконтактний, методи кондуктометричного вимірювання 

електропровідності. Безконтактний метод підрозділяється на низькочастотну і 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA
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високочастотну кондуктометрію, а високочастотна кондуктометрія, у свою чергу, на 

ємнісне і індуктивну. [9] 

Безконтактні кондуктометри: 

Особливістю приладів, що використовують безконтактний метод, є відсутність 

гальванічного контакту електродів з аналізованої середовищем. Низькочастотна 

безконтактна кондуктометрія реалізується на частоті до 1000 Гц і використовується 

для вимірювання сильних електролітів і слабких, якщо їх питома електрична 

провідність знаходиться в межах 1-10-6 См / см. [9] 

Метод безконтактної високочастотної кондуктометрії заснований на взаємодії 

електромагнітного поля високої частоти (порядку 105-108 Гц) з аналізованих 

розчином, що знаходиться в вимірювальної комірки ємнісного або індуктивного 

типу. У результаті взаємодії змінюється імпеданс комірки, який функціонально 

пов'язаний з електричними властивостями аналізованого розчину - електричну 

провідність і діелектричної проникністю. За конструктивним виконанням 

вимірювальні комірки поділяються на проточні та заглибні. [9] 

Контактні кондуктометри: 

Кондуктометри складаються з чутливого елементу (кондуктометричної 

комірки) і вимірювального приладу, сполучених в загальне електричне коло. У 

комірці знаходяться два або більше за електроди, жорстко закріплених в корпусі з 

електроізоляційного матеріалу. Корпус і електроди формують певний постійний 

об'єм аналізованої рідини, чим забезпечується незмінність умов вимірювання. Через 

електроди і розчин, що заповнює комірку, пропускається змінний струм низької 

напруги, електричний опір рідини вимірюється приладом. [9] 
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2.2 Модель зміни концентрації борної кислоти 

 

Концентрація борної кислоти в першому контурі змінюється під час роботи 

системи підживлення-продувки. Борна кислота надходить у воду першого контуру 

реактора з водою підживлення і виводиться з першого контуру під час роботи 

насосів продувки. Рівняння динамічного балансу борної кислоти[10]:  

пж пж пж прVcdC C Q c dt CQ cdt  ,    (2.1) 

де: V – об’єм першого контуру реактора (без врахування системи компенсації 

об’єму), м3; 

с – густина води за середньої температури у першому контурі реактора, кг/м3’; 

С – концентрація борної кислоти у воді першого контуру, г/кг; 

Спж – концентрація борної кислоти у воді підживлення, г/кг; 

Qпж – витрата води підживлення, м3/год; 

спж – густина води підживлення, кг/м3; 

Qпр – витрата води в результаті продування, м3/год; 

t – час роботи системи підживлення-продування. 

Слід зазначити, що загальна кількість води, яка надійшла у систему в результаті 

підживлення має відповідати кількості води, виведеної у результаті продування[10]: 

пж пж прQ c Q c .    (2.2) 

Числові значення параметрів, які входять у цю модель, зведемо у таблицю 2.1. 

Таблиця 2.1. Числові значення параметрів моделі (2.1). 

 

Розв’язавши диференційне рівняння (2.1) отримаємо: 

  прпж пж
пж 01 exp exp

QQ c
C t C t C t

Vc V

    
      

    
,  (2.3) 

де С0 – початкова концентрація борної кислоти у воді першого контуру, г/кг. 

В окремому випадку, коли підживлення проводиться чистою водою[11]: 
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  пр

0 exp
Q

C t C t
V

 
  

 
.    (2.4) 

У якості прикладу розрахунку розглянемо варіант рішення за умов концентрації 

борної кислоти у воді першого контуру рівна 8 г/кг, у воді підживлення нулю, 

витрата води підживлення 2500 м3/год (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1. Приклад розрахунку за С0 = 8 г/кг, Qпж = 2500 м3/год. 

В окремому випадку, коли борне регулювання проводиться вперше, тобто 

концентрація борної кислоти у воді першого контуру рівна нулю[10]: 

  пж пж
пж 1 exp

Q c
C t C t

Vc

   
    

  
.   (2.5) 

У якості прикладу розрахунку розглянемо варіант рішення за умов концентрації 

борної кислоти у воді першого контуру рівна нулю, у воді підживлення 10 г/кг, 

витрата води підживлення 2500 м3/год (рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.2. Приклад розрахунку за Спж = 10 г/кг, Qпж = 2500 м3/год. 

Наявність чи відсутність борної кислоти чинить визначний вплив на 

електропровідність теплоносія першого контуру, що має особливе значення для 

встановлення наявності пари. 
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2.3  Методи розіграшу випадкових величин  

 

Термін «імітація» (англ. simulation) з'явився в 60-і роки у зв'язку з 

використанням методу Монте-Карло для вирішення різних завдань. Наприклад, є 

рівняння[12]: 

 ,,, txfx 
     (2.6) 

де x - фазова змінна;  - випадковий параметр, закон розподілу якого відомий. 

Хай вирішується завдання Коші: визначити траєкторію системи за умови[12]: 

  0x       (2.7) 

де  - деяка випадкова величина з відомим законом розподілу. Рішенням буде 

деяка випадкова функція (Рисунок 2.3)  

 

Рисунок 2.3 – Рішення задачі Коші з випадковим параметром. 

 

де  Txi  - випадкова величина. Якщо нас цікавить розподіл цієї випадкової 

величини, а функція істотно нелінійна, то завдання виявляється достатньо складним. 

Тоді можна використовувати метод Монте-Карло: за допомогою датчика 

випадкових чисел визначити послідовність[12]: 

...,.......,

...,.......,

21

21

N

N





     (2.8) 

і для кожної пари  ii  ,  знайти  Txi , вирішуючи (2.6). Отримана послідовність 

  ...2,1iTxi , може бути оброблена методами математичної статистики і знайдені 
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характеристики розподілу. Можливості ЕОМ дозволили перейти до імітаційного 

моделювання як засобу вирішення складних завдань і генерації варіантів 

функціонування систем. [12] 

Імітаційне моделювання складних систем можливе за наявності математичних 

моделей, адекватно тих, що описують систему, і за наявності інформації про закони 

розподілу випадкових величин цих процесів (передбачається, що в складних 

системах зміна змінних може носити випадковий характер). Таким чином, вивчення 

об'єктів технології, пізнання законів розподілу змінних і отримання математичних 

моделей є як і раніше основним завданням. Використання методів імітаційного 

моделювання дозволяє реалізувати основну функцію моделі – тобто отримати на 

ЕОМ різні рішення, відповідні змінам в навколишньому середовищі. [12] 

Т. Нейлор під процесом імітації розуміє «чисельний метод поведінки на 

цифрових ЕОМ експериментів з математичними моделями, що описують поведінку 

складних систем протягом тривалого часу» і, додамо, при широкому варіюванні 

параметрів моделі. [12] 

Наприклад, при імітаційному моделюванні заданої хіміко-технологічної 

системи (модель її є) можна поставити і відповісти на наступні питання[12]: 

який запас по поверхні теплообміну повинен мати теплообмінник, якщо 

середня витрата продукту при його охолоджуванні ][QM  може приймати значення 

][QM ?[12] 

який варіант з множини uu xXM ][  (Х – вхідні змінні,u – число варіантів) і 

множини ][ uYM  (Y – вихідні показники об'єкту) можна вибрати, аналізуючи ХТС, 

наприклад, за вартістю продукту? [12] 
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Останнім часом імітаційне моделювання почало застосовуватися не тільки для 

генерації яких-небудь варіантів, але і для вирішення відомих завдань, наприклад, 

складних завдань оптимізації. [12] 

Історично першою задачею, для розв’язку якої було використано підхід 

імітаційного моделювання була задача оптимального розподілу артилерійського 

вогню під час артилерійської дуелі, відома як одна з задач Ланчестера (її 

сформулював в 1916 р., Фредерік Уільям Ланчестер англійський полковник 

артилерист, теоретик військового мистецтва та засновник теорії дослідження 

операцій). [12] 

Відомі ймовірності потрапляння кожної з гармат сторони А кожною з гармат 

сторони D і навпаки (рис. 2.4). Задача: знайти оптимальну систему ведення вогню. 

Виявилося, що цю задачу можливо звести к задачу лінійного програмування 

кількість варіантів розв’язків якої залежить від кількості учасників в системі. 

Зокрема, при наявності по 10 гармат у кожної зі сторін – 1010 розв’язків. Тому 

імітація єдиний вихід. [12] 

 

Рисунок 2.4 – Спрощена графічна інтерпретація задачі артилерійської дуелі. 

 

Метод імітації Монте-Карло. Основою імітаційного моделювання є 

експеримент, що реалізовується відповідно до деякого оптимального плану 

(використовуються методи планування експерименту) або за допомогою методу 

Монте-Карло (використовуються методи обробки статистики). Ідея цього методу 

полягає в заміні опису випадкового процесу деяким «розіграшем» за допомогою 

процедури, що дає випадковий результат. Багатократне повторення цієї процедури 

дозволить отримати безліч реалізацій, які обробляються по відомих законах 
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математичної статистики. Не дивлячись на значні витрати машинного часу для 

складних технологічних систем, метод Монте-Карло представляє єдину можливість 

їх моделювання і дослідження. [12] 

Метод Монте-Карло – це метод математичного моделювання випадкових 

процесів, в якому випадковий чинник включається в систему моделювання. 

Випадковий чинник імітується «розіграшем» або долею, яка організовується певним 

чином. Отримані реалізації дослідів обробляються методами математичної 

статистики. [12] 

Основним елементом, з сукупності яких складається процедура стохастичного 

моделювання по методу Монте-Карло, є одна випадкова реалізація модельованого 

явища. Реалізація розігрується за допомогою спеціального розробленого алгоритму, 

в якому важливу роль грає «доля». Він може бути розіграний різними способами 

(кидання монети, гральній кістці або витягання номерів з грального барабана типу 

«Спортлото»). У обчислювальній же практиці використовуються випадкові числа R, 

що мають рівномірну щільність розподілу в межах від 0 до 1. Доведено, що з 

допомогою R можна отримувати різні розподіли випадкових величин. [12] 

Способи одержання випадкового числа. Для отримання випадкового числа від 

0 до 1 частіше використовують таблиці випадкових чисел організованих так, щоб 

поява їх було однаково часто і незалежна одна від одної. Нижче приведена частина 

таблиці випадкових чисел[12]:  

Користуватися  нею нескладно. Просто потрібно   отримати число (випадкове) 

з чотирма знаками після коми. Його можна організувати так (див. табл. 2.2)  

0,1009 або 0,1037 

0,3754 або 0,3708 і так далі 
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Порядок з яким братимемо числа може бути довільним: 0,1099; 0,7311; 0,5480. 

і так далі. Для ручного «розіграшу» випадкового числа використовують різні 

механізми[12]:  

фізичні датчики (іонні випромінювання і фотопомножувачі; двигуни рулетки, 

що зупиняються на певному числі, і так далі) 

датчики псевдовипадкових чисел.  

Таблиця 2.2 – Фрагмент таблиці випадкових чисел від 1 до 100 

Псевдовипадкові числа виробляються самою машиною за деяким алгоритму. 

Наприклад: двійкова випадкова послідовність може бути отримана зсувом в регістрі, 

вихідні сигнали якого після обробки за допомогою спеціальної цифрової логічної 

схеми знов вводяться в регістр. Створюється схема рециркуляції послідовностей, 

які, очевидно, будуть періодичними. Вибираючи, проте достатньо великий період за 

рахунок розрядності можна отримати достатньо хороші в статичному сенсі 

випадкові числа. Подвійні числа можуть бути переведені в десяткових, якщо 

потрібно. [12] 

Організація одиничного жереба. Вище вказано, що якщо в даному процесі 

з'являється випадковий чинник, то вона враховується організацією одиничного 

жереба. Останній організовується пуском і дію деякого випадкового механізму 

розіграшу (кидання монети, гральній кістці, числа з таблиці випадкових чисел і так 

далі). [12] 

Ставиться завдання знаходження такого алгоритму, за допомогою якого можна 

розіграти значення випадкової величини або сукупності випадкових величин 

(наприклад, таких – час обробки частинок в комірках СМО, координати точки 

попадання бомби, час рейсу корабля, число вузлів ХТС, що вийшли з ладу, і так далі, 

середньою часу перебування в комірці). [12] 
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Розглянемо декілька способів організації одиничного жереба, заснованих на 

стандартному випадковому механізмі: отримання випадковій величині, 

розподіленій з постійною щільністю розподілу від 0 до 1. Позначимо це випадкове 

число R і розглянемо такі організації одиничного жеребу. [12] 

Поява події А. Нехай ймовірність появи події А рівна р (задана) (Р(А) = р) 

Знайдемо за допомогою стандартного випадкового механізму (таблиця випадкових 

чисел) число R і домовимося, що якщо R < p то події A відбулася, якщо  R > p – не 

відбулося (R = p виключається як маловірогідне). Тоді ймовірність появи події А 

визначається як ймовірність попадання числа R на ділянку 0 < R < p. 







drrfpRPAP )()()(

    (2.9) 

f(r) - щільність розподілу. Раніше домовилися, що f(r) = 1 0 < r < 1 тому: 

RdrpRPAP  
1

)()(
      (2.10) 

Поява однієї з декількох можливих подій. Хай є група несумісних подій A1, А2, 

… Аn і вірогідність появи кожної з них p1, р2 … рn, які, як ймовірності несумісних 

подій (p1 + p2 + … + pn = 1) 

Пропонується такий алгоритм появи події А. Весь інтервал від 0 до 1 ділиться 

на n ділянок, довжини яких пропорційні ймовірностям р1, p2, …, pn. Якщо 

випадкове число R (з таблиці випадкових чисел) потрапить на ділянку від точки і – 

1 до і то з'явилася подія Аі (рис. 2.5): 

 

Рисунок 2.5 – Розіграш появи однієї з можливих несумісних подій. 
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Одержання значень випадкової величини по заданому закону розподілу. 

Визначення значення випадкової величини Х по наявній щільності розподілу f(x) 

(або F(x)) з допомогою R. Можливо довести наступне: якщо на осі ординат знайти 

точку відповідну R і знайти значення Х, при якому R = F(x), то випадкова величина 

Х матиме функцію розподілу F(x) (Рисунок 2.6). [12] 

 

Рисунок 2.6 – Одержання випадкової величини за функцією розподілу. 

 

Запишемо за визначенням функції розподілу: p(Х < x)= F(x). Очевидно з 

рисунка 2.6, що для того, щоб Х < x треба P(Х < x) = P(R < F(x)) [12]: 

)(1)())(()( xFdrdrrfxFRPxXP

xx

 
    (2.11) 

оскільки f(r) = 1 на відрізку (0, 1).  

Звідси правило: для розіграшу випадкової величини Х по наявній функції 

розподіл необхідно отримати випадкове число R від 0 до 1 і як знання Х узяти 

X=F–1(R), 

де F–1 – зворотна функція по відношенню до F. 

Розіграш рівномірно розподіленої випадкової величини. Випадкова величина Х 

розподілена по рівномірному закону з щільністю: 
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     (2.12) 

Знайдемо алгоритм для розіграшу випадкової величини Х. Знайдемо функцію 

розподілу: 
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Таким чином на інтервалі [a; b]: 

 abRax
ab

ax
R 






     (2.14) 

 

Розіграш показниково розподіленої випадкової величини. Випадкова величина 

Х розподілена по показниковому закону з щільністю[12]: 

xexf  )( , (х > 0)     (2.15) 

Знайдемо алгоритм для розіграшу випадкової величини Х. Знайдемо функцію 

розподілу: 

x

x

x

x

edxedxxfxF 







    1)()(

, (х > 0)   (2.16) 

Скористаємося вищенаведеним правилом: знайдемо з функції 
xeR 1  і 

вирішити відносно х: 

Re x  1

      (2.17) 

Прологарифмуємо за натуральною основою  

)1ln( Rx       (2.18) 

)1ln(
1

RX 
      (2.19) 
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Розіграш нормально розподіленої випадковості величини. У багатьох завданнях 

моделювання по методу Монте-Карло використовуються випадкові величини, 

розподіл по нормальному закону з математичним сподіванням mх і 

середньоквадратичним відхиленням х. Розглянемо способи розіграшу такої 

величини. Відомо, що щільність розподілу[12]: 

2

2

)(

2

2

1
)( x

xmx

x

exf









     (2.20) 

Для полегшення знаходження F
1
(R) пронормуємо випадкову величину х:  

x

xmx






      (2.21) 

для якої 1 , m  = 0. 

 Щільність розподілення для z має вигляд: 

)(5.0
2

1
)( 2

2
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      (2.22) 

де 

dzez

z z





0

2

2

2

1
)(

  - функція Лапласа. 

Тоді: 

R = 0,5 + )(z      (2.23) 

Z = )5.0(1  R      (2.24) 

де 
1  - зворотна функція Лапласа. у відповідності з визначенням Z, можливо 

прийти до Х 

xx mzX        (2.25) 
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І одержимо: 

xx mRX   )5.0(1     (2.26) 

Для обчислювальних машин організовують інший алгоритм, заснований на 

центральній граничній теоремі теорії вірогідності. Як відомо, при складанні 

достатньо великого числа випадкових величин з близькими дисперсіями виходить 

випадкова величина, розподіли якої близько до нормального. Досить скласти 4-6 

випадкових величин тих, що змінюються від 0 до 1, щоб отримати необхідну 

випадкову величину придатну для більшості практичних завдань. Звідси алгоритм 

отримання нормального розподілу випадкової величини буде таким[12]: 

вибрати k випадкових чисел R і скласти їх; 

знайти математичне сподівання і дисперсію цієї суми; 

пронормувати суму; 

перейти до шуканої випадкової величини. 

Наприклад, візьмемо 6 чисел R, що змінюються від 0 до 1. Позначимо  

V = R1 + R2 + R3+ R4+ R5+ R6    (2.27) 

Знайдемо математичне сподівання цієї суми: 

  



6

1i

Rv i
mmVM

      (2.28) 

Оскільки 
5.0

kRm
 для будь яких  випадкових чисел, рівномірно розподілених 

на відрізку від 0 до 1 

M[v] = 6  0.5 = 3     (2.29) 

Дисперсія випадкових чисел, розподілених с постійною щільністю на ділянці 

  ,  дорівнює: 
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Дисперсія суми[12]: 
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Пронормуємо величину V: 
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Перейдемо до величини Х: 
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    (2.34) 

Таким чином, по вказаній формулі задавалися 6 випадковими числами Ri 

можливо провести розіграш випадкової величини Х, розподіленій за нормальним 

законом. [12] 

Неперервна випадкова величина. Прикладом неперервної випадкової величини 

може бути рулетка, що обертається і може вибрати будь-який горизонтальний 

напрям. Тоді значеннями, які приймає випадкова величина є різні числові значення 

напрямів. Ми можемо задати ці напрями як Північ, Захід, Південь, Схід, Північний 

схід, і т.д. Однак зручніше зобразити простір випадкової величини за допомогою 

дійсних чисел, що задають градуси повороту від Півночі за годинниковою стрілкою. 

Випадкова змінна тоді прийматиме значення із інтервалу [0, 360), де всі частини 
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діапазону є рівноправними. У такому випадку, X = кут повороту. Кожне дійсне 

число має ймовірність бути обраним такою що дорівнює нулю, але будь-якому 

діапазону значень можна задати додатну ймовірність. Наприклад, ймовірність що 

буде вибране число із діапазону [0, 180] дорівнює 1⁄2. Замість того, щоб говорити 

про функцію масової імовірності, ми будемо говорити що щільність імовірності 

для X становить 1/360. Ймовірність підмножини діапазону [0, 360) можна 

розрахувати помноживши розмір множини на 1/360. В загальному випадку, 

ймовірність для множини для заданої неперервної випадкової величини можна 

розрахувати за допомогою інтегрування щільності по заданій множині. [12] 
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2.4 Сигмоїдальні функції обчислення ймовірності 

 

Основні типи неперервних функцій приналежності. Питання про побудову 

функцій належності є одним з найбільш важливих питань в теорії нечітких множин, 

але ця проблема не є унікальною тільки для теорії нечітких множин. На практиці, 

зокрема у задачах оптимізації у нечітких умовах, зручно використовувати ті функції 

приналежності, які допускають аналітичне представлення у вигляді деякої 

математичної функції. [12] 

Z-подібні і S-подібні функції приналежності Ці функції приналежності 

отримали свою назву по виду кривих, які представляють їх графіки. Перша з функцій 

цієї групи називається Z-подібної кривої або сплайн-функцією і в загальному 

випадку може бути задана аналітично наступними виразами:  
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    (2.35*) 

 

де а, b – деякі числові параметри, які беруть довільні дійсні значення, але а < b. 

Графіки цих функцій дуже подібні і для деякого нечіткого числа й універсуму U = 

[0, 10] зображені на рисунку 2.7 Значення параметрів відповідно рівні а = 3, b = 6.  

Дані функції приналежності породжують нормальні опуклі нечіткі множини з 

ядром (-∞, а] і носієм (-∞, b). Ці функції використовуються для представлення таких 
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властивостей нечітких множин, які характеризуються невизначеністю типу: «мала 

кількість», «невелике значення», «менше заданого» і багатьох інших. Загальним для 

всіх таких ситуацій є слабка ступінь прояву тієї чи іншої якісної або кількісної 

ознаки. Особливість нечіткого моделювання тут цьому полягає в поданні 

відповідних нечітких множин за допомогою незростаючої функцій 

приналежності.[12] 

 

Рисунок 2.7 – Графіки Z-подібних функцій приналежності для а = 3, b = 6 

Друга з функцій даної групи називається S-подібною кривою або сплайн-

функцією і в загальному випадку може бути задана аналітично такий виразами[12]: 
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    (2.36*) 

де а, b – деякі числові параметри, які беруть довільні дійсні значення, але а < b. 

Графіки цих функцій дуже подібні і для деякого нечіткого числа й універсуму U = 

[0, 10] зображені на рисунку 2.8. Значення параметрів відповідно рівні а = 3, b = 6.  

 

Рисунок 2.8 – Графіки S-образних функцій приналежності для а = 3, b = 6  

Дані функції приналежності породжують нормальні опуклі нечіткі множини з 

ядром [b, +∞) і носієм (а, +∞). Розглянуті S-подібні функції використовуються для 
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подання таких нечітких множин, які характеризуються невизначеністю типу: 

«велика кількість», «велике значення», «більше заданого» та ін. Загальним для всіх 

таких ситуацій є висока ступінь прояву тієї чи іншої якісної або кількісної ознаки. 

Особливість нечіткого моделювання полягає в поданні відповідних нечітких 

множин за допомогою неспадаючих (монотонно зростаючих) функцій 

приналежності. [12] 

До S-подібних і одночасно Z-подібних функцій приналежності відноситься так 

звана сигмоїдальна функція (сигмоїд), яка в загальному випадку аналітично 

задається виразом[12]:  

 
  bxa

bax



exp1

1
,,

     (2.37) 

де а, b – деякі числові параметри, які беруть довільні дійсні значення, але |а| < 

b.  

У випадку а > 0 буде отримана S-подібна функція приналежності, у випадку a < 

0 - Z-подібна. Графіки цієї функції для деякого нечіткої множини і універсуму U = 

[0, 10] зображені на рисунку 2.4. S-подібній функції приналежності відповідають 

значення параметрів а = 3, b = 6 (Рисунок 2.9.а), Z-подібній – значення параметрів а 

= –3, b = 6 (Рисунок 2.9.б). Дані функції приналежності породжують субнормального 

опуклі нечіткі множини з носієм і границею і точкою переходу b. 

     

Рисунок 2.9 – Графіки сигмоидальної функції приналежності для значень а = 3, 

b = 6 (а) і а = –3, b = 6 (б). [12] 

 

 Висновок до розділу 2 

Найкращим  методом вимірювання електропровідності у даному випадку є 

кондуктометрія. Обрані для перетворення функцій, на нашу думку, можна 
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використати у контурах контролю стану теплоносія першого контуру АЕС з ВВЕР-

1000. Сигмоїдальна функція є простішою у користуванні, проте вона має незначні 

відхилення від сформованих для побудови вимог. 
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3. ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ ТЕПЛОНОСІЯ ПЕРШОГО КОНТУРУ АЕС 

 

Початкових даних для визначення електричної провідності теплоносія першого 

контуру, використаємо дані калій-аміачного режиму при борному регулюванні. 

Показники цього режиму зведено у таблицю 3.1 [13]. Для визначення границі 

електропровідності теплоносія визначимо електропровідність кожного компоненту 

розчину окремо, таблиця 3.1.  

Таблиця 3.1. Показники калій-аміачного режиму при борному регулюванні 

для ВВЕР. 

 

Показник електропровідності чистої води визначається за формулою [14]: 

1

3 2
010 Wk К p          (3.1) 

де k – електролітична провідність води; KW – іонний добуток води; p – 

щільність іонів води; ʌ0 – молярна провідність іонів H+ + OH- у воді. За 

розрахунками, проведеними у наведеному джерелі, за даної температури електрична 

провідність води становитиме 0.00024 Ом–1м.  

 

3.1 Розрахунок електропровідності без режиму борного регулювання 

 

Показник електропровідності калію можна визначити з діаграми(Рисунок 

3.1)[15]: 

 

Рисунок 3.1 – Діаграма зміни концентрації калію від температури. 
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Для розчинів іонів калію у концентраціях, які не перевищують 12 мг/кг (210–4 

моль/л) наближена до нуля і нею можна знехтувати. 

Показник електропровідності аміаку для концентрацій до 0.1 моль/л є 

константою яка дорівнює ЕС=0,1723 Ом–1м [16]. Показник електропровідності 

гідрогену та кисню рівні нулю для усіх температур середовища, які не перевищують 

5000 ОK [14]. Показник електропровідності хлорид-іонів для концентрації 0,1 мг/кг 

дорівнюватиме 0,3368 (Ом–1м) [17]. Усі показники зведені до таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2. Показники електропровідності кожного елементу окремо. 

 

Слід завважити, що борна кислота вводиться у розчин першого контуру лише 

за необхідності в результаті процедури, відомої як «борне регулювання», і до 

проведення такого регулювання борна кислота в теплоносії відсутня.  

За відсутності борної кислоти в теплоносії, електропровідність теплоносія 

першого контуру АЕС з реактором ВВЕР-1000 розрахунково знаходиться в межах 

від 0,1725 до 0,5093 Ом–1м.  

 

3.2 Розрахунок електропровідності з режимом борного регулювання 

 

Показники електропровідності борної кислоти експериментально дослідженні 

та зведенні до таблиці 3.3[18]. Для розчинів з концентрацією 16 г/кг за температур, 

близьких до 320 ОС, її електрична провідність дорівнюватиме 8000 Ом–1м.  

Таблиця 3.3. Показники електропровідності борної кислоти. 
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Ця величина значно (на чотири порядки) перевищує електричні провідності 

усіх інших компонентів розчину.  

 

За наявності борної кислоти в теплоносії, електропровідність теплоносія 

першого контуру АЕС з реактором ВВЕР-1000 номінально становитиме 8000 Ом–

1м. 

Результати цього розділу висвітленні у збірнику наукових статей[19]. 

Висновок до розділу 3 

Розраховано дані по електропровідності які будуть використанні в вирішенні 

задачі та зведені до таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4. Показники електропровідності в теплоносії першого контуру. 
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4. ЙМОВІРНІСТНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПАРИ ТЕПЛОНОСІЯ 

 

4.1 Опис програмного модуля 

 

Для рішення даної задачі можливе використання різних середовищ реалізації 

програмного модуля, такі як: 

 JAVA 

 MATLAB 

 С++ 

 С# 

 JS 

 PYTHON 

 

Було обрано програмне середовище MATLAB.  

Для запуску програми необхідно виконати наступні дії: 

1. Необхідна наявність робочої програми MATLAB версії R2017a або більш пізньої 

версії програми. Встановити її можна з офіційного сайту 

https://www.mathworks.com/products/matlab.html. 

2. Створюємо на комп’ютері папку в яку копіюємо m-файл програми. 

3. Запускаємо програму MATLAB. 

4. Для відкриття необхідної програми виконуємо наступні пункти “HOME”  

“Open”  вибираємо папку з програмою  відкриваємо програму. 

5. Для запуску програмного модуля – “EDITOR”  “Run”  З’являється текст з 

питання чи відбувалось борне регулювання: 

a. Так : 1  З’являється текст з питання про інтенсивність появи пари : 

1 – 10. 

https://www.mathworks.com/products/matlab.html
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b. Ні : 0   З’являється текст з питання про тривалість часу роботи 

станції : 1 – …. 

6. У випадку введення великих чисел або некоректної роботи програми після 

натискання “Run” : “Pause”  “Quit Debugging”  “Run” – що знову запусте 

програмний модуль. 

7. Виведення на екран 2 вікон з графіками, Перший графік – розраховане значення 

електропровідності в певний момент часу. Другий графік - ймовірність появи 

пари в певний момент часу. 
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4.2 Проведення імітаційного експеримент 

 

Проведення імітаційного експерименту при наявності борної кислоти 

відбувається регулювання, за якого до контуру вводиться чиста вода. Концентрація 

борної кислоти у такому випадку буде змінюватися за рівнянням (4.1) описаним в 

розділі 2.2. Початкове значення електропровідності взяте спираючись на розділ 3. 

 

  пр

0 exp
Q

C t C t
V

 
  

 
    (4.1) 

 

 

Проведення імітаційного експерименту при відсутності борної кислоти 

відбувається випадковою зміною незначної кількості електропровідності, за 

рівнянням(4.2).  

 

( ) ( 1)E t E t E          (4.2) 

 

де E(t) – електропровідність в даний момент часу; ΔЕ – зміна 

електропровідності ± 0.005 Ом–1м; 
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4.3 Обчислення ймовірності пароутворення 

 

 У випадку, якщо борне регулювання проводилося (це можна встановити за 

записами реєстрації дій, які ведуться на АЕС), вимірювання електропровідності 

потрібно здійснювати вздовж та впоперек трубопроводу. Відстань між електродами 

в обох випадках має бути однаковою.  

Побудована функція приналежності відповідає таким вимогам: 

- для відносного відхилення електропровідностей, починаючи з 20% значення 

функції приналежності повинно бути строго рівне одиниці; 

- для відносного відхилення електропровідностей, у 10% значення функції 

приналежності повинно не суттєво відхилятися від одиниці; 

- для мінімального відносного відхилення електропровідностей значення 

функції приналежності не повинно бути нижчим за 0,1; 

- для нульового відносного відхилення електропровідностей, значення функції 

приналежності не повинно бути строго рівне нулю. 

Ймовірність появи пари у такому випадку пропонується визначати за 

сигмоїдальною функцією (4.3) у якій значення -5,6 є серединою перехідного процесу 

в обчислені ймовірності і записується як константа: 

 

  
1

Pr
1 exp 0,9 5,6x


   

     (4.3) 

 

У якості аргументу сигмоїдальної функції приймемо збільшене у 100 разів 

відносне відхилення між електропровідністю в повздовжньому та поперековому 

напрямі (4.4). Очевидно, що електропровідність у повздовжньому напрямі буде не 

меншою, ніж у поперековому.  
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100
ПД ПП

ПД

E Е
x

Е


 

     (4.4) 

 

де ЕПД – електропровідність вздовж трубопроводу, ЕПП – поперек 

трубопроводу. 

Графік цієї функції наведено на рисунку 4.2. 

 

 

Рисунок 4.2 – Графік обраної функції обчислення ймовірностей 

 

 У випадку відсутності борної кислоти (борне регулювання не проводилося), 

електропровідність розчину забезпечується власною провідністю води і розчинених 

і ній продуктів радіолізу та корозії.  

Побудована функція приналежності має, на нашу думку, відповідати таким 

вимогам(Рисунок 4.3): 

- для максимального значення електропровідності теплоносія (0,5093 Ом–

1м) значення функції приналежності повинно бути строго рівне одиниці; 

- для середнього значення електропровідності теплоносія (0,3409 Ом–1м) 

значення функції приналежності повинно не суттєво відхилятися від 

одиниці; 

- для мінімального значення електропровідності теплоносія (0,1725 Ом–

1м) значення функції приналежності не повинно бути нижчим за 0,9; 

- для нульового значення електропровідності, значення функції 

приналежності не повинно бути строго рівне нулю. 

 

 

Рисунок 4.3 – Графік обраної функції обчислення ймовірностей 
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Найкраще, на нашу думку, таким вимогам буде відповідати Z-подібна функція 

приналежності вигляду(4.5): 

 

1, 0,205

1 1 0,205
Pr cos , 0,205 0,02

2 2 0,185

0, 0,02

E

E
E

E



 
 

  
     

  
  

  (4.5) 

 

Альтернативним варіантом ймовірність появи пари у такому випадку 

вираховується сигмоїдальною функцією (4.6), у якій значення 0,11 є серединою 

перехідного процесу в обчислені ймовірності і записується як константа: 

 

  
1

Pr
1 exp 90 0,11E


  

     (4.6) 

 

де Е – електропровідність, в цьому випадку єдина, вимірювана поперек 

трубопроводу. 
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4.4 Результати імітаційного експерименту 

 

Після введення даних програма починає розрахунок відповідно до закладеного 

алгоритму. Як результат ми отримуємо два нових вікна:  

a. За наявності борної кислоти: 

 в першому вікні зображено розіграш електропровідності (Рисунок 4.4.а); 

 в другому вікні зображено розрахунок ймовірності пароутворення (Рисунок 

4.4.в); 

b. За відсутності борної кислоти: 

 в першому вікні зображено розіграш електропровідності (Рисунок 4.5.а); 

 в другому вікні зображено розрахунок ймовірності пароутворення (Рисунок 

4.5.б); 

 

 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 4.4 – Результати імітаційного експерименту за наявності борної 

кислоти (режим додавання чистої води): а) розіграш електропровідності; б) ділянка 

1000  1100 графіку а. в) розрахунок ймовірності пароутворення. 

 

а) 
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б) 

Рисунок 4.5 – Результати імітаційного експерименту за відсутності борної 

кислоти: а) розіграш електропровідності; б) розрахунок ймовірності пароутворення. 

Таким чином, запропонований алгоритм, за умови наявності нескладних 

технічних засобів, може успішно вирішувати задачу виявлення пари у потоці 

теплоносія першого контуру водо-водяного ядерного реактора. 

Даний програмний модуль можна використовувати для розрахунку будь якого 

першого контуру АЕС з реактором типу ВВЕР. 
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4.5 Технічні засоби реалізації методу 

 

Якщо борне регулювання проводилося, вимірювання електропровідності 

потрібно здійснювати вздовж та впоперек трубопроводу. Це обумовлено 

інноваційним рішенням, знаходження різниць електропровідності, для сигналізації 

наявності пари теплоносія, так як електропровідність вздовж завжди буде більше або 

дорівнюватиме електропровідності впоперек трубопроводу. Відстань між 

електродами в обох випадках має бути однаковою. (Рисунок 4.1).  

 

Рисунок 4.1 – Розміщення датчиків електропровідності в трубопроводі першого 

контуру АЕС з ВВЕР-1000 

 

У випадку відсутності борної кислоти, електропровідність розчину 

забезпечується власною провідністю води і розчинених у ній продуктів радіолізу та 

корозії. Вимірювання  електропровідності відбувається тільки впоперек 

трубопроводу.  

 

Датчики для вимірювання електропровідності рідин 

Електрична провідність важлива для характеристики рідин в різних процесах. 

Електропровідність визначається виміром питомого опору, коли змінна напруга 

подається на вимірювальну комірку, що складається з двох або чотирьох електродів. 

Для компенсації геометрії осередку провідності використовується постійний 

осередок. Ця константа або відома, або визначається за допомогою стандартів 

провідності. 

Електропровідність є зворотною величиною електроопору і вимірює здатність 

матеріалу проводити електричний струм. Для вимірювання провідності розчину 

зазвичай використовується μS/cm або mS/cm. 
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Датчик який відповідає вимогам задачі – АЖК-3101М.(х).АС кондуктометр-

концентратомір. Таких потрібно два. 

Кондуктометр-концентратомір АЖК-3101М. (Х) .АС підвищеної надійності для 

АЕС призначається для вимірювання і контролю питомої електричної провідності 

високотемпературних рідин. 

Область застосування: використовується в атомній енергетиці і там, де 

необхідно надійне вимірювання питомої електричної провідності або концентрації 

водних розчинів лугів, кислот, солей. 

Опис: Кондуктометр забезпечує безперервний вимір і складається з первинного 

перетворювача з датчиком питомої електропровідності зануреного і проточного 

типу та вимірювального приладу. При використанні в радіаційній зоні, є можливість 

користуватися датчиком віддалено від електронного блоку, за допомогою 

спеціального кабелю. Така конструкція датчика дає можливість застосовувати його 

для контролю питомої електропровідності високотемпературних рідин, наприклад, 

в випарних апаратах[20]. Характеристики наведені в Додатку А. 
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4.6 Рекомендації щодо впровадження результатів 

 

Так як утворена пара буде підійматись вгору трубопроводу, то на це відреагує 

тільки розташований впоперек датчик, саме через це буде видна велика різниця в 

електропровідності двох датчиків, що легко дасть змогу виявити пароутворення. У 

випадку незначної різниці це є вплив, так званих, шумів у датчиках. На рисунку 4.6 

наведено межу 0.075 по якій визначається, шум приладів вимірювання. Показники 

що знаходяться нижче червоної лінії рахуються шумами вимірювання, а вище – 

ймовірністю пароутворення.  

 

Рисунок 4.6 – Приклад відсічення шумів 

Результати цього розділу висвітленні у науково-дослідній роботі «Розроблення 

математичних моделей оцінювання стану теплоносія першого контуру АЕС з 

реактором ВВЕР-1000», згідно договору №12-18 від 01.10.18, державно обліковий 

№: 0219U101984, державно реєстраційний №: 0119U102981. 

 

Висновки до розділу 4 

Ймовірність пароутворення в першому контурі пропонується роздивитись за 

умов наявності та відсутності в теплоносії борної кислоти. Обрані для перетворення 

функцій, можна використати у контурах контролю стану теплоносія першого 

контуру АЕС з ВВЕР-1000. Числові коефіцієнти функцій можуть уточнюватися під 

час впровадження на реальному об’єкті. 

Розроблено програмний модуль імітаційного розрахунку ймовірності 

пароутворення теплоносія першого контуру. Запропонований алгоритм, за умови 

наявності нескладних технічних засобів, може успішно вирішувати задачу 

виявлення пари у потоці теплоносія першого контуру водо-водяного ядерного 

реактора 
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Було обрано середовище MATLAB версії R2017а для реалізації програмного 

коду обчислювального модуля, наведеного в Додатку Б, оскільки завдання 

виконувалось на вимогу замовника, Товариством з обмеженою відповідальністю 

«Науково-виробнича фірма «Інформація і технології»», договір наведений у 

Додатку В. 
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5. РОЗРОБКА STARTUP ПРОЕКТУ 

 

Бізнес-ідея: покращення безпека роботи підсистеми сигналізації наявності 

пари теплоносія першого контуру АЕС з реактором ВВЕР-1000 методом 

дослідження електропровідності. 

Метою Startup: є розробка та впровадження спеціалізованого програмного 

забезпечення під конкретне виробництво.  

Тема: підсистема сигналізації наявності пари теплоносія першого контуру 

АЕС з ВВЕР-1000. 

Назва: система сигналізації наявності пари для першого контуру АЕС з ВВЕР-

1000 

Суб’єкт замовлення: атомні електростанції на яких встановлені реактори типу 

ВВЕР-1000 

Об’єкт дослідження : перший контур АЕС з ВВЕР-1000. 

Місце розробки у інноваційному ланцюжку цінностей: В2В модель. В2С 

модель не застосовується, оскільки проект орієнтується на роботі саме з бізнесом, а 

саме конкретним виробництвом.[21] 

Таблиця 5.1 – План покращення виробництва 

 

Продукт – програмне забезпечення під конкретне виробництво для контролю 

та керування процесу зміни електропровідності, в режимі реального часу. 

Технологія базується на дослідженні калій-аміачного режиму при борному 

регулюванні для ВВЕР, розробляється спеціалізоване програмне забезпечення 

відповідно до вимог та бажань замовника. 

Кваліфікація персоналу. Розробники мають вищу освіту  за напрямом 

«кібернетика хіміко-технологічних процесів». Робітники мають повну середню 

освіту. Бухгалтер має вищу освіту економічного напрямку. 



62 
 

Споживачами є АЕС з реакторами ВВЕР-1000. 

Ринок збуту. На сьогоднішній день існує десятки АЕС з реакторами ВВЕР-

1000. Кожній з них можна підвищити рівень безпеки.  

Конкурентні переваги. Іноваційність, більшість АЕС сьогодні працюють по 

уже встановленим схемам, які є не оптимальними для сьогоднішніх умов. 

Аналізуючи виробництво можна підвищити рівень якості та безпеки, скороти вплив 

людського фактору і таким чином скоротити чисельність персоналу. 

Вартість розробки. На розробку програмного забезпечення буде виділено 

близько 300 тис. грн. Розробка програмного забезпечення під конкретне 

виробництво складатиме 100 тис. грн. Закупівля датчиків, апаратів та приладів до 

0,5 млн. грн.  

Ринкова ціна. На сьогоднішній день немає підприємств, які б могли охопити 

спектр наших послуг. Якщо замовляти окремо програмне забезпечення для певної 

кількості гілок, наймати спеціалістів для установлення, ціна може варіюватись від 

0.6 – 2,4 млн. гривень. 

Період повернення капіталовкладень  - 0,54 роки. [21] 

 

  



63 
 

5.1 Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища стартапу 

 

Таблиця 5.2 - Загрози і можливості зовнішнього середовища 
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Таблиця 5.3 -  Аналіз факторів зовнішнього оперативного середовища  

 

Таблиця 5.4 - Переваги і недоліки внутрішнього середовища  
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5.2 Ключові фактори успіху проекту за методом Шонфільда  

 

На підставі аналізу факторів зовнішнього і зовнішнього оперативного 

середовищ було визначено ключові фактори успіху. Під ключовими факторами 

успіху розглянемо ті, на які підприємство може самостійно впливати під час 

виробництва і реалізації продукту. Ключові фактори успіху надано у вигляді 

діаграми Шонфільда.  [21] 

 

Таблиця 5.5 – Ключові фактори успіху проекту за методом Шонфільда  

 

З урахуванням коефіцієнту вагомості характеристики визначається бальна 

оцінка кожної характеристики для нашого програмного забезпечення і для 

конкурентів, яку приведено у таблиці 5.6. [21]   
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Таблиця 5.6 – Порівняння ринку 

 

На підставі отриманих бальних оцінок будується графік порівняння 

конкурентних переваг нашого підприємства з конкурентами. [21]  

 

 

Рисунок 5.1 – Графічне відображення порівняння ринку 

Таким чином, бачимо, що наш продукт поступається конкурентам за обсягом 

виробництва, вартістю та гарантією. Але, за рахунок кращої технічної підтримки, 

безпеки виробництва та екологічності застосовується інша технологія що має на 

увазі більш дорогих компонентів, через що ціна на продукцію вище ніж у 

конкурентів. Ключовою перевагою є вища оцінка ступеню керування, що дозволить 

замовнику організувати безпечне виробництво та керування його процесами у 

зручному для себе режимі. [21] 
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5.3 Розрахунок основних техніко-економічних показників проекту 

 

Для розвитку даного стартап проекту було використано декілька джерел 

фінансування – власні та запозичені кошти. До власних коштів відносимо: 

- заощадження, одержані від попередньої діяльності; 

- формування на підприємстві фонду розвитку виробництва, науки і техніки 

шляхом відрахувань чітко обумовленого відсотку з доходу або прибутку 

підприємства  протягом  всього  періоду функціонування. 

А до запозичених коштів:  

- державні інвестиції; 

В офісі обов’язковими працівниками, які необхідні для виконання відповідного 

обсягу роботи і повної комплектації робочих місць протягом зміни, є: програміст та 

начальник офісу. [21] 

 

Таблиця 5.7 -  Персонал цеху 

 

Розрахуємо витрати на оплату праці: [21] 

 

ВОП = 1,22 ∙ ФОП. = 1,22 ∙ 480 000 = 585 600 
грн

рік
   (5.1) 

 

Витрати на електроенергію. Розрахуємо витрати на електроенергію за 

нерегульованим тарифом, тариф за приєднану потужність: Тпр = 2.5 грн/кВт; 

Потужність обладнання: Ноб = 8 кВт/добу; Освітлення цілодобове: Нос = 5 кВт/

добу. Підприємство працює 8 годин на добу, 250 днів на рік. Річні витрати на 

електроенергію: [18] 

 

Зе
е

= Ппр ∙ Тпр + Тнерег ∙ (Ноб ∙ Вгод + Нос ∙ 250) = 
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= 2000 ∙ 2.5 + 1 ∙ (8 ∙ 734,864 + 5 ∙ 250) = 12 128,9 
грн

рік
               (5.2) 

 

Оренда офісу складає 30 000 грн за місяць, в рік виходить 360 000 грн. 

Витрати на опалення офісу. Загальна площа: 100 м2; тарифна ставка на 

опалення: 33 грн./м2 міс; Сезон опалення: 6 місяців. [18] 

 

Зопал. = 100 ∙ 33 ∙ 6 = 19 800
грн

рік
      (5.3) 

 

Амортизаційні відрахування. Здійснюються за прийнятими методами і нормами. 

 

Таблиця 5.8 -  Забезпеченість проекту основними засобами 

 

Сумарна вартість основних фондів: [21] 

 

ОФ = 60 000 + 100 000 = 160 000 грн./рік   (5.4) 

 

Розраховуємо величину амортизаційних відрахувань: [21] 

 

A = 60 000 ∙ 0,3 + 100 000 ∙ 0,25 = 43 000 грн.   (5.5) 

 

Сумарні витрати наведено у таблиці 5.9 

 

Таблиця 5.9 -  Сумарні затрати підприємства 

 

Розрахунок ціни за основними методами ціноутворення: [21] 

1. Метод, орієнтований на витрати (витратний метод): 
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Ц =  
С

1000
+ С ∙ 1% =  

1 000 748,72

1000
+  1 000 748,72 ∙ 0,01 = 11 008,3 грн/шт  (5.6) 

 

2. Параметричний метод – враховує вагомість якісних параметрів товару і оцінку 

цих параметрів споживачем:  

 

Цнової моделі   =  Цбазової моделі  ∙  
Балова оцінка нової моделі

Балова оцінка базової моделі 
= 

= 100 000 ∙  
55,6

57,8
=  96 194 грн/шт     (5.7) 

 

3. Метод ціноутворення на основі поточних цін або конкурентний метод. 

Виокремивши програмне забезпечення, як основний продукт, який ми 

пропонуємо, на базі якого потім будується система автоматизації і проаналізувавши 

ціни на товари конкурентів. А саме, конкурент А – ціни коливаються в діапазоні від 

112 277 до 117 362 грн. Конкурент Б – від 89 784 до 98 186 грн.  

Отже, для нашого продукту ціна може коливатися від 96 194 до 100 000 грн. І 

саме з такими цінами продукція на ринку може бути конкуренто спроможною. 

4. Баловий метод. 

Визначимо ціна одного балу: 

 

Ц′ =  
Цбазової моделі

∑(Ббі∙𝑉)і
=  

96 194

55,6
= 1730       (5.8) 

 

Визначимо ціну нового виробу: 

 

Ц = ∑(БНі ∙ 𝑉і)  ∙  Ц′ =  57,8 ∙  1730 =  100 000 грн/шт  (5.9) 

 

Ціна реалізації кінцевої продукції , розрахуємо ціну річного випуску продукції: 
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Врік
грн

= Ц ∙ 𝐵рік = 100 000 ∙ 20 = 2 000 000  грн    (5.10) 

 

Визначаємо прибуток підприємства: 

 

П = Врік
грн

− С = 2 000 000 − 1 000 748,72 = 999 251,3  грн  (5.11) 

 

Рентабельність підприємства: 

 

Р =
П

С
∙ 100% =

999 251,3 

1 000 748,72
∗ 100 = 99,8 %         (5.12) 

 

Коефіцієнт економічної ефективності:  

 

Е =
П

К
=

999 251,3   

160 000+372 148,72
= 1,88     (5.13) 

ОбФ = С − А − ЗП = 1 000 748,72 − 43 000 − 585 600 = 372 148,72 грн. (5.14) 

 

Період повернення капіталовкладень: 

 

Тпов. =
1

Е
=

1

1,88 
= 0,54 р.        (5.15) 

 

Фондовіддача основних засобів виробництва: 

 

ФВ =
Врік

грн

ОФ
=

2 000 000    

160 000
= 12,5 грн/грн      (5.16) 

 

Фондоємність: 

ФЄ =
1

ФВ 
=

1

25,8 
= 0,08      (5.17) 
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Зведемо всі розраховані показники до таблиці 5.10 

Розрахуємо точку беззбитковості. 

 

𝑇бз =
ОФ

Ц−ОбФ1
=

ОФ

(Ц−
ОбФ

Випуск
)

=
160 000

(100 000 −
372 148,72

20
)

= 1,97   (5.18) 

 

Точка беззбитковості – 11 шт/рік 

 

Таблиця 5.10 -  Основні техніко - економічні показники підприємства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За знайденими техніко-економічними показниками можна зробити висновок, 

що дане підприємство є прибутковим.  
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5.4 Карта бізнес процесів використання стартап проекту 

 

Таблиця  5.11 – Карта бізнес процесів 
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Таблиця 5.12 – Системний аналіз бізнес процесів стартапу 
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5.5 Оцінка ризиків та страхування розробки 

 

Розглянемо основні ризики, що можуть бути на нашому підприємстві. [21] 

1. Ринковий ризик: ринок є абсолютно новим для України, по суті ми його 

створюємо. Навіть якщо нам не вдасться створити великий ринок, ми зможемо 

досить довго існувати на невеликому ринку. 

2. Ризик конкуруючих технологій: існує можливість створення аналогічної 

технології конкуруючою фірмою. Але ринок є досить великим і на перших парах ми 

практично не будемо з ними конкурувати. 

3. Ризик завершення або технічний ризик: технологія надійна, аналогічні 

продукти застосовуються у більшості країн з атомними електростанціями. 

4. Політичний ризик: в майбутньому можуть бути прийняті нові нормативно-

правові акти по контролю й обліку. Але у нас ведеться чіткий контроль за 

дотриманням усіх стандартів, і ми готові звітувати перед будь-яким органом. 

До більшості ризиків ми готові, і суттєвих втрат не понесемо. Єдиний 

реальний ризик – це пожежа або вибух, тому ми застрахуємо підприємство від 

вибухів та пожеж, крім того всі електронно обчислювальні машини на яких 

відбувається розробка ПЗ і системи автоматизації ведення документації знаходяться 

під гарантією. [21] 

Необхідно передбачити ризики для того, щоб непередбачені події не могли 

вплинути на компанію та не завдали великих збитків або ж краху. В таблицях 5.13 

та 5.14 наведені заходи, що допоможуть стартапу залишатися на плаву. [21] 
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Таблиця 5.13 – Ризики інноваційної розробки та ймовірність їх настання 
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Таблиця 5.14 – Методи управління ризиками 

 

Висновок до розділу 5 

Найнебезпечнішими ризиками є поганий аналіз конкуретів, висока вартість 

програмного забепечення, відсутність достатнього обсягу покупців. 

 Необхідно передбачити ризики для того, щоб непередбачені події не могли 

вплинути на компанію та не завдали великих збитків або ж краху. В таблицях 5.13 

та 5.14 наведені заходи, які можуть запобігти основним ризикам та зберегти стартап 

від краху. [21] 
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ВИСНОВОК 

 При виконанні даної магістерської дисертації було досліджено систему 

контролю параметрів теплоносія першого контуру атомної електростанції з 

реактором типу ВВЕР-1000 на ймовірність пароутворення. 

Вирішені наступні задачі 

1. Проведено аналіз водно-хімічного режиму теплоносія першого контуру АЕС 

з реактором ВВЕР-1000. 

2. Досліджено вплив вмісту борної кислоти на електропровідність у теплоносії. 

3. Створено імітаційну модель для перевірки підсистеми сигналізації наявності 

пари теплоносія першого контуру АЕС з ВВЕР-1000, та реалізовано її у вигляді 

програмного модуля. 

4. Проведено імітаційні розрахунки, що демонструють можливості розроблених 

алгоритмів. 

5. Запропоновано стартап проект на основі нашого програмного модулю з 

врахуванням основних ризиків. За техніко-економічними показниками визначено, 

що даний стартап є прибутковим. 
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