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   ن خطاي انسانیتور تحقیقاتی تهران با در نظر گرفارزیابی احتماالتی ایمنی راکت 
  2سیدمحمد میروکیلی ،1صداقتی زاده محمود  ،2حسین خلفی  ،1محدثه حجتی

  تهران،  سید خندان ، خواجه نصیر الدین طوسی هدانشگا علوم دانشکده1
  امیرآباد شمالی، تهران ، ایران سازمان انرژي اتمی، وم وفنون هسته ايپژوهشگاه عل  2

  
  چکیده

بررسی کمی وکیفی این واقعه و همچنین تعیین فاکتورهاي اصلی به وجود آورنده . اي است خاموشی آنی اضطراري یکی از رویدادهاي مهم در راکتورهاي هسته      
در این تحقیق قابلیت اطمینان راکتور تهران، از روش ارزیابی احتماالتی ایمنی و احتمال خطاي انسانی، از روش . ی داردآن در ارزیابی ایمنی راکتور اهمیت به سزای

SPAR-H هاي مربوط به خاموشی آنی اضطراري که ناشی از خرابی سخت افزار و خطاي انسانی است با استفاده از نرم درخت خطا .مورد مطالعه قرار گرفته است
    .بدست آمد 10 -2در پایان احتمالهاي مربوط به هرقسمت محاسبه و نتیجه براي احتمال خاموشی آنی اضطراري کل سیستم حدود. ترسیم گردید SAPHIREافزار 
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Abstract  

 
 One of the major events in nuclear reactors is scram or immediate emergency shutdown. Qualitative and 

quantitative study of this event, as well as the main causative factors in evaluating reactor safety is an important 
point. In this study, safety of Tehran research reactor is assessed probabilistically and the human error 
possibility is evaluated using SPAR-H method. In this regard, scram fault tree associated with hardware 
failures and human errors are drawn by using SAPHIR software. The calculated total scram possibility is found 
to be 1E-2. 
 
PACS No.          28 
 

   قدمهم
سیستم راکتورهاي هسته اي ، یکی از رویدادهاي مهم در     
حفاظت راکتور، کنترل  مسیست که است اضطراري آنیخاموشی 

سیستم حفاظت بطور اتوماتیک در مواقع بحرانی . آنرا بر عهده دارد
با فرستادن سیگنال خاموشی آنی اضطراري، باعث قطع شدن 

قلب دن سریع میله ها به درون فتاجریان مگنت میله هاي کنترل وا
. راکتور شده، و منجر به خاموشی آنی اضطراري راکتور می شود

بنابراین شناخت سیستم حفاظت و بررسی کمی و کیفی خاموشی 

آنی اضطراري و تعیین فاکتورهاي اصلی به وجود آورنده، در 
از طرفی امروزه انسان . ارزیابی ایمنی راکتور اهمیت به سزایی دارد

نظارت بر عملکرد سیستم ها به عنوان طراح، برنامه ریز و کاربر  با
رفتار یک کاربر با یک . نقش بسیار مهمی در ایمنی صنعتی دارد

سیستم پیچیده مثل راکتور، پتانسیل بروز خطاها و اشتباهاتی را 
دارد، که می تواند حوادثی مانند چرنوبیل وتري مایلند را به وجود 

انسانی در ارزیابی قابلیت اطمینان یک  براي خطاي]. 1[آورد
به طور نمونه . ائه گردیده استسیستم، مدلهاي مختلفی ار
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براساس داده هاي  احتمال خطاي انسانی جداولاز THERPمدلدر
، خطاي انسانی بررسی می جمع آوري شده ازحوزه هاي مختلف

توصیه  اي هستههاي در نیروگاه  THERPاستفاده از مدل . شود
مقاله اي تحت عنوان  2010همچنین در سال ]. 2[ت شده اس

طراحی مدلی براي آهنگ خاموشی راکتورهسته اي قدرت، با 
سیستم حفاظت دیجیتال، با در نظر گرفتن خطاي سخت افزار و 

معرفی می گردد که در این مقاله کمیتی . دخطاي انسان ارائه گردی
شی ازخرابی رابطه ي بین احتمال خطاي انسانی، احتمال خطاي نا

اجزاي سخت افزاري واحتمال خطاي تست دوره اي را بیان می 
کند و از آن براي مقایسه احتماالت مربوطه در بازه هاي زمانی 

راکتور تهران یکی ازمهمترین  .]3[ختلف استفاده می کندم
هدف در این . نیروگاههاي کشور در زمینه تحقیقات هسته اي است

با   اموشی آنی اضطراري این راکتور،مقاله محاسبه احتمال کلی خ
روش  خطاي سخت افزاري، با در نظر گرفتن خطاي انسانی و

در این تحقیق، سیستم حفاظت . می باشد  ارزیابی ایمنی احتماالتی
و اجزاي سیستم کنترل و ابزار دقیق راکتور به طور کامل بررسی 

و حوادث نامطلوب تعیین،  نقش هر یک از این اجزا در. گردید
رسم، وبه تجزیه و تحلیل  منطقی و کمی براي  درخت خطا

لیست مواردي که باعث خاموشی  1جدول . حوادث پرداخته شد 
در این . آنی اضطراري راکتور تهران می شوند را نشان می دهد

استفاده SPAR-Hروش محاسبه احتمال خطاي انسانی ازمقاله براي 
. مکارانش ارائه شدو ه Blackmanتوسط  2005می شود که درسال 

 در این روش فاکتورهایی که بر روي خطاي انسانی نقش دارند،

فاکتورهاي مشخصی هستند که هر یک داراي سطوحی است، و هر 
مایش ن 2نگ شکست مشخصی است که درجدولسطح شامل آه
سطح اسمی، سطحی است که حداکثر بازدهی  .]4[داده شده است

براي هر . وجود داردبین فاکتور مورد نظر و خطاي انسانی 
فاکتوري یک سطح اسمی وجود دارد، حاصلضرب همه احتمالها 
وقتی که درسطوح اسمی باشند را شرایط ایده آل با بهترین بازدهی 

 می گویند، و احتمال خطاي انسانی درشرایط ایده ال را با 

NHEPبراي هرکاري که توسط انسان تحت عنوان . دهند نشان می
اري انجام می گیرد، می توان جدولی رسم تست، تعمیر و نگهد

کرد که در آن فاکتورهاي خطاي انسانی و سطوح وابسته به آنها 

وضرایب احتمال مربوط به آنها وجود دارد، که طبق شرایط کار، 
اعداد بدست آمده از جدول نامبرده را در . جدول پر می شود

گذاشته و سپس عدد بدست آمده رادر فرمول  1فرمول 
  .]5[می آوریمذاري کرده واحتمال خطاي انسانی رابدست جایگ2

  راکتور تهرانخاموشی آنی اضطراري لیست سیگنالهاي : 1جدول 
  شرط عملکرد  سیگنال ترکیبی  خاموشی آنی اضطراريسیگنال   ردیف

 5/5ســطح قــدرت بـــیش از     1
  مگاوات

ــق   3از  2منطــ
  کانال ایمنی

درصد قـدرت  %110
  نامی راکتور

  باز بودن قفل  ندارد   ي استخرقفل نبودن پل رو  2
داشتن پریـود افـزایش قـدرت      3

  ثانیه7کمتر از 
  ثانیه 7کمتر از   درصد قدرت2

  ریشتر 4بیشتر از   ندارد   زلزله   4
  باز بودن   درصد قدرت 2  باز شدن بی موقع دریچه ایمنی  5
  زیاد بودن تشعشع  ندارد  تابش بیش از حد مجاز  6
  اینچ 36کمتر از   داردن  کاهش آب استخر در حدود   7
دمــاي بــیش از حــد مجــاز در   8

  ورودي قلب
ــیش از   ندارد ــه  46ب درج

  سلسیوس
فشار دادن دکمـه هـاي توقـف      9

  راکتور
ــیله    ندارد ــازي بوس فعالس

  اپراتور
از مقدار  10%کاهش   درصد قدرت2  کاهش جریان مدار خنک کننده   10

  اصلی
ــرق پشــت   ندارد  قطع تغذیه پمپ مدار اولیه  4 قطعــی ب

  کنتاکتور

 
، فرکانس SAPHIREبا استفاده از نرم افزار  پس از رسم درخت خطا

بدست آمد که در 1وقوع تک تک رویدادهاي نامبرده در جدول
را  تهرانراکتوردرخت خطاي  1شکل .نتایج آنها آمده است 3جدول

شاخه خطاي انسانی و زیربا دو   OR دهد که از یک گیت نشان می
خود شامل دو  خطاي انسانی .ت افزاري تشکیل شده استخطاي سخ

زیر شاخه خطاي ناشی از عکس العمل و خطاي ناشی از تشخیص 
خطاي  ، درخت2در شکل درخت خطاي انسانی . انسان می باشد

 خت خطاي ناشی ازتشخیص انسان دردرو 3سخت افزاري در شکل 
مرجع  از با استفاده درختان خطاي انسانی.مشاهده می گردد 4شکل 

  .است رسم شده] 5[ا استفاده از مرجع و خطاي سخت افزاري ب] 2[

۱۸۳۸ مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1۳۹۲
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

روش ماتریس مطابقت فاکتورهاي تاثیر گذار در خطاي انسانی با  :2جدول
  SPAR –Hاستفاده از روش 

ضــرایب 
ــال  احتم

 شکست

فاکتورهــاي تــاثیر گــذار در  ســطوح
 خطاي انسانی

ــاي  فاکتورهــ
تاثیرگـــذار در 
 خطاي انسانی 

 ردیف

   زمان ناکافی 1
زمـــــــان در 

  دسترس

1  
 تعمیرات زمان=زمان دردسترس 10

 زمان اسمی  1

زمـــان ×5=< زمــان در دســترس   1/0
 تعمیرات

ــترس  01/0 ــان در دس ــان ×50=< زم زم
 تعمیرات

ــترس  بی نهایت 5 اســـــ
ــرایط / شـــــ

 استرس زا

2  
 زیاد 2

 اسمی  1

  3 پیچیدگی  پیچیدگی باال 5
 پیچیدگی متوسط 2

 اسمی  1

تجربـــــــــه  کم 3
 آموزش/

4  
 اسمی  1

 زیاد 5/0

  5 روش در دسترس نبودن 50
 ناکامل 20

 قابل دسترس، اما ضعیف 5

 اسمی  1

ــومی   از راه اصلی گمراه می کند/گم کردن  50 ارگونـــ
HMI 

6  
 ضعیف 10

 اسمی  1

 خوب 5/0

تناســب بــراي   نامناسب 1/0
 وظیفه

7  
 یین تر از مقدار تناسبپا 5

  اسمی 1
  8  پروسه کار  ضعیف 2
 اسمی  1

 خوب  8/0

  
  : نحوه محاسبه خطاي انسانی را نشان می دهد )2(و )1(فرمولهاي 

NHEP PSFComposite = NHEP (زمان در دسترس)   
(استرس وشرایط استرس زا) (پیچیدگی)  (تجربه و آموزش)  

(روش) (تناسب براي وظیفه) ( آرگونومی) )1( (پروسه کار)  
     

)2(                        
 1) 1-tePSFComposi NHEP.(

tePSFComposi . NHEP=HEP


                                                                                                                             

  
  ت افزار و خطاي انسانیدرخت خطاي سیستم سخ:  1شکل

  
  )ناشی از عکس العمل و تشخیص(درخت خطاي انسانی:  2شکل

  
پس از قرار دادن داده ها ي نمونه براي فرکانس حوادث اولیه یک 

 3نتایج جدول  آمده است] 7[و]6[که درمراجع راکتور تحقیقاتی
  :بدست آمد

  
  SAPHIRنتایج حاصل از محاسبات نرم افزار  : 3جدول

no Fault tree name  Probability(1/demand) 

1 BRIDGE-LOCK 1.142E-4 
2 EARTHQUIKE 1.000E-7 
3 HIGH-POWER  1.424E-6  
4 HIGH-RADIATION 1.000E-1 
5 HIGH-

TEMPRATURE  
9.701E-3 

6 MANUAL-SCRAM 5.000E-1 
7 PERIOD  3.686E-3 
8 POOL-LEVEL 1.241E-2 
9 PRIMARY-FLOW  2.294E-3 
10 PRIMARY-PUMP 2.784E-3 
11 SAFTY-FLAPPER 1.645E-3 
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مثلث هایی که درون شان عدد نوشته شده است نشان دهنده این است که، هر یک از رویدادها زیر شاخه هایی دارند که (درخت خطاي سخت افزاري: 3شکل 
  )بدلیل کمبود جا از آوردن آنها صرف نظر شده است

  
  )درخت خطاي ناشی از عکس العمل مانند همین شکل است که بدلیل کمبود جا از آوردن آنها صرف نظر شده است(تشخیصی درخت خطاي انسانی: 4شکل 

  
مالحظه می شود، بیشترین احتمال  3از جدول  همانطور که

خاموشی دستی توسط  -1مربوط به خاموشی آنی اضطراري 
از حد مدن بیش پایین آ -3ابش بیش از حد مجاز  و ت -2اپراتور

در  که داده هاي کاري راکتوربا توجه به اما . ]4[آب استخرمی باشد
 -1داده است، بیشترین فرکانس مربوط به رخ سال گذشته 32طی 

اموشی دستی توسط خ -3و پریودکوتاه راکتور  - 2،قطع برق شبکه 
که این نتایج عدم همخوانی داده هاي کاري  .اپراتور می باشد

   .ي جهانی را نشان می دهدراکتور تهران با داده ها

        
   نتیجه گیري

افزار پس ازحل نمودن درخت خطاها توسط نرم   
SAPHIRE ناشی از خطاي سخت ، احتمال خاموشی آنی اضطراري

بدست 10 -6راکتور تهران، تقریبا برابرافزار کل سیستم حفاظت 
هم خوانی خوبی دارد، و براي   10 - 6آمد، که با استاندارد جهانی 

هزار برابر ده . محاسبه گردید 10 -2خطاي انسانی در شرایط اسمی

بودن خطاي انسانی نسبت به خطاي سخت افزاري ضرورت 
   در پایان. مطالعه هر چه بیشتر خطاي انسانی را نشان می دهد

فرکانس خاموشی آنی اضطراري راکتور تهران با در نظر گرفتن 
  .بدست آمد  10 - 2خطاي سخت افزاري و خطاي انسانی حدود  
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