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چکیده
محاسبه دقیق پارامترهای سینتیکی مؤثر اهمیت زیادی در بررسی رفتار وابسته به زمان جمعیت نوترون دارد .برای محاسبه این
پارامترها نیاز به محاسبه شار و شار الحاقی در فضای فاز میباشد که میتواند با روشهای یقینی و احتماالتی محاسبه گردد .در این
مقاله ،محاسبه پارامترهای سینتیکی ترکیب جدید قلب راکتور  HWZPRدر رهیافت یقینی ،با بسته نرمافزاری  MTR_PCو در
رهیافت احتماالتی با کد  MCNP5Xکه با روش احتمال تکرار شکافت ) (IFPتوسعه یافته ،انجام شده است .پارامترهای سینتیکی
محاسبه شده با این روشها بوسیله مقایسه پاسخ معادالت سینتیک نقطهای و مقادیر تجربی برای یک تزریق راکتیویته اعتبارسنجی
شده است ،تطابق خوبی بین نتایج محاسبات و مقادیر تجربی مشاهده گردید.
واژه های کلیدی :شار الحاقی ،روش احتمال تکرار شکافت ،پارامترهای سینتیکی ،HWZPR ،کد  ،MCNP5Xبسته نرمافزاری

 -1مقدمه
معادالت سینتیک نقطهای ،با فرض مستقل بودن
شکل شار ،دامنه تغییرات وابسته به زمان جمعیت
نوترون از معادله ترابرد یا پخش با حذف وابستگی
مکانی ،انرژی و زاویه استخراج میشود و در آن کل
قلب بعنوان یک نقطه در نظر گرفته میشود .این
معادالت بعنوان محاسبهگر رفتار وابسته به زمان
جمعیت نوترون در شبیه سازها و همچنین کدهای
مختلف همانند  PARCS،MCNP ،PARET،RELAPو
 .....بکار گرفته میشود و میتواند تقریب مناسبی برای
گذارهای مختلف در قلب راکتورهای هستهای ارائه
دهد.
فراهم آوردن پارامترهای سینتیکی با دقت مناسب

MTR_PC

نقش مهمی در حصول نتایج دقیق در این معادالت ایفا
میکند .روشهای تجربی استاتیکی و دینامیکی
مختلفی برای محاسبه این پارامترها وجود دارد که بعد
از بهره برداری و با فراهم آوردن شرایط آزمایش و
همچنین تجهیزات آن قابل انجام است .مقدار این
پارامترها با ترکیب مواد و شکل هندسی مرتبط است
ولی با تخمین مناسب این پارامترها میتوان تا حدودی
فرض ثابت بودن شکل جمعیت نوترون را که در اکثر
گذارها اغنا نمیشود ،بهبود داد .در محاسبه پارامترهای
سینتیکی با استفاده از شار الحاقی بعنوان وزن در
انتگرال گیری از معادله پخش میتوان تغییرات مرتبه
اول شکل جمعیت نوترون را نیز در محاسبات در نظر
گرفت و بدین ترتیب پارامترهای سینتیکی مؤثرتری را
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برای محاسبات در شرایط واقعی بدست آورد .بنابراین
در محاسبه پارامترهای سینتیکی عالوه بر شار نوترون،
شار الحاقی آن نیز باید محاسبه گردد).(Henry,.1980
روشهای محاسباتی در تخمین پارامترهای
سینتیکی را میتوان در دو دسته مونت کارلو و یقینی
دسته بندی کرد .در روش یقینی ،که قابلیت آن در
همانند
قلب
محاسبات
کدهای
اغلب
PARCS ،CITATIONو  DONJONوجود دارد ،از
محاسبه شار مستقیم و شار الحاقی برپایه معادله
گروهی ترابرد یا پخش و بکارگیری آن در انتگرالهای
مربوط به پارامترهای سینتیکی استفاده میشود .در
کدهای مونت کارلو برخالف روشهای یقینی ،ذره در
فضای فاز پیوسته ترابرد میشود و این موضوع باعث
پیچیدگی محاسبه مستقیم شار الحاقی می-
گردد Feghhi(2007) .روش جامعی را بر مبنای مفهوم
فیزیکی اهمیت نوترون ،برای محاسبه تابع اهمیت
نوترون در حالتهای بحرانی ،زیر بحرانی ،فوق بحرانی
ارائه نمود .در این روش ،که تحت عنوان روش
 MCNICمعرفی شد ،اهمیت یک نوترون به صورت
سهم آن در ضریب تکثیر سیستم در نسلهای متوالی
در نظر گرفته میشود .این روش بدون تغییر در کد
مونت کارلو قابل انجام است ،ولی نیازمند اجراهای
مجزای کد به ازای محاسبه اهمیت نوترون برای هر
نقطه میباشد) .(Feghhi et al,.2008روش مرسوم
دیگری که در کدهایی همچون MCNP5(Kiedrowski
)al.,2011

et؛

)et al,.2015
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روشها نیازمند تغییرات در کد مونت کارلو بوده ولی
قابلیت محاسبه پارامترهای وزن شده با شار الحاقی را
حین ترابرد مستقیم با یکبار اجرای محاسبات بحرانیت
دارند )(Truchet et al,.2015؛ ) .(Peng et al,.2019از
طرف دیگر ،در سال Axel laureau et al. ،2112
و  ᴧرا با روش
پارامترهای سینتیکی از جمله
 TFMمحاسبه نمودند.
عالوه بر این روشها ،روشهایی مبتنی بر ضریب
تکثیر و اختالل نیز پیشنهاد شده است .در
روش ' 'Spriggsو ' 'Prompt methodبا استفاده از دو
ویژه مقدار ،کسر مؤثر نوترون تأخیری محاسبه می-
شود )(Spriggs et al.,2001؛ (Verboomen et
) Meulekamp et al. (2017) .al.,2006نشان دادند که
روش  Promptبرای همهی سیستمها به خوبی عمل
میکند ،از طرف دیگر روش  Spriggsدر اکثر موارد به
خوبی عمل میکند ،اما برای سیستمهای غیرهموژن،
ضعیف میباشد Verboomen et al. (2006) .برای
 ،جاذب  1/vبه صورت یکنواخت به
محاسبه
سیستم تزریق کردند و سپس با استفاده از راکتیویته
حاصل از این جاذب ،این پارامتر برای سیستم غیر
اختالل محاسبه گردیدSpriggs et al. (2001) .؛
)Nagaya et al. (2011؛ ) Yamamoto et al. (2014با
استفاده از نظریه اختالل پارامترهای سینتیک را
محاسبه نمودند.
ازجمله کارهایی که در داخل کشور در این زمینه
صورت گرفته است میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
) Jahanbin(2010با نرم افزار ،MTR_PC
) Mehrabi(2010با کدهای  DARGON-DONJONو
)Rezaei(2012با کدهای  WIMS-CITATIONو
MCNPXپارامترهای سینتیکی راکتور قدرت بوشهر را
محاسبه نمودهاند .در تحقیق دیگر ،پارامترهای راکتور
تحقیقاتی تهران با کد  MTR_PCمحاسبه شده است و
تأثیرات دما بر پارامترهای سینتیکی نیز مورد بررسی
قرار گرفته است) . (Hosseini., 2010از طرف دیگر،
عدم قطعیتهای موجود در محاسبه پارامترهای
سینتیکی و همچنین اثر طیفهای مختلف نوترونهای
 ،برای راکتور تحقیقاتی تهران نیز
تأخیری بر
بررسی شده است) .)Hosseini,. 2010در تحقیق دیگر،

MORET5(Cochet؛

)SERPENT(Leppänen et al,.2014؛
)(Truchet et al,.2015؛ )MVP(Nagaya et al,.2015؛
)McCARD( Hoon et al,.2016؛ RMC(Qiu et
)al,.2017؛ ) OPENMC(Peng et al,.2019برای
محاسبه پارامترهای سینتیکی وزن شده با شار الحاقی
بکاربرده شده است ،روش احتمال تکرار شکافت ()IFP
است .در این روش اهمیت نوترون در هر نقطه از فضای
فاز ،معادل جمعیت حدی آن در نظر گرفته میشود .در
روش  ،NFPاز تعداد چشمداشتی نوترونهای حاصل از
شکافت یک والد در نسل بعدی بعنوان شار الحاقی آن
استفاده می شود) .(Ã,.2005در کار اخیرPeng et ،
) al.(2019پارامترهای سینتیکی را عالوه بر روشهای
 IFP ،1NFPبا روش 2 CLUTCHمحاسبه نمودند .این
TRIPOLI-4
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با شبیه سازی مونت کارلو دو روش 𝛼 Feyman-و
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پارامترهای سینتیکی معروف هستند ،در حالت کلی
وابسته به شکل شار سیستم میباشند و محاسبه دقیق
آنها مستلزم داشتن تغییرات شکل شار در هر زمان
است .از آنجاییکه در اثر یک گذار کوچک ،شکل شار
تغییرات جزئی میکند ،میتوان با انتخاب یک تابع وزن
مناسب در محاسبه پارامترهای سینتیکی ،از شکل شار
اولیه برای محاسبه پارامترهای سینتیکی در کل زمان
گذار استفاده نمود .با استفاده از شار الحاقی به عنوان
تابع وزن میتوان پارامترهای سینتیکی را با دقت
بیشتری محاسبه کرد .پارامترهای سینتیکی وزن داده
شده با شار الحاقی از جمله کسر موثر نوترونهای

𝛼 ،Rossi-پارامترهای سینتیکی راکتور تهران نیز
محاسبه شده است).(Hosseini,. 2011
در این مطالعه ،پارامترهای سینتیکی راکتور صفر
با
و
قدرت آب سنگین اصفهان از جمله
استفاده از رهیافتهای یقینی و احتماالتی بترتیب
توسط بسته نرم افزاری  MTR_PCو با کد مونت کارلو
 MCNPXکه با روش  IFPتوسعه یافته ،محاسبه شده
است .این راکتور ،قابلیت بهره برداری در چهار گام
مختلف را دارد .اخیراً گام شبکه این راکتور از  11به
 21سانتی متر تغییر یافته است .در این مطالعه ،ابتدا
مقادیر محاسبه شده برای گام  11با مقادیرتجربی
اعتبارسنجی شدهاند ) .(Nasrazadani et al.,2016از
جهت دیگر با توجه به اهمیت پارامترهای سینتیکی
برای تجزیه و تحلیل ایمنی راکتور و عدم گزارش
پارامترهای سینتیکی برای حالتهای مختلف قلب
راکتور ،این پارامترها برای ترکیب جدید نیز در این
مقاله محاسبه گردید و برای اعتبارسنجی آن از شبیه
سازی یک تزریق راکتیویته و مقایسه آن با دادههای
اندازه گیری استفاده شده است.

و زمان نسلی نوترون  ᴧبا روابط زیر
تأخیری
محاسبه میشوند.
()1

()2

ᴧ

( )
در روابط فوق <A> ،انتگرال  Aروی کل فضای فاز،
شار الحاقی ،سرعت نوترونF ،
شار مستقیم،
اپراتور شکافت کل (آنی یا تأخیری) و  Bاپراتور شکافت
،
تأخیری میباشد .عبارتهای
بصورت زیر بیان میشوند.
و
در روابط فوق ،χ ، ، (r,Ω,E) ،بترتیب معرف
شار نوترون که متغیری از موقعیت ،جهت و انرژی
نوترون میباشد ،طیف گسیل نوترون تأخیری ،طیف
گسیل کل نوترونها و کسر نوترون تأخیری کل می-
باشد.
نوترونهای تأخیری سهم کوچکی از نوترونهای
حاصل از فرآیند شکافت را در بر میگیرند ،توانایی
نوترونهای تأخیری در ایجاد شکافت را کسر مؤثر
نوترون تأخیری مینامند .متوسط زمان از گسیل
نوترون تا جذبی که منجر به شکافت میشود ،زمان
نسلی گفته میشود).(Duderstadt,.1942

 -2روشهای محاسباتی پارامترهای سینتیکی
 -1-2معادالت سینتیک نقطهای و پارامترهای
سینتیکی
پیشگویی میزان تغییرات چگالی نوترونی در اثر
انحراف سیستم از شرایط تعادلی برعهده بخش
دینامیکی راکتور میباشد ،که در طراحی ،راهاندازی و
راهبری راکتورهای هستهای اهمیت زیادی دارد .برای
بررسی دقیق دینامیک راکتور نیاز به حل معادله ترابرد
وابسته به زمان با در نظر گرفتن تغییرات در ترکیب و
هندسه سیستم میباشد .حل این معادله در حالت کلی
پیچیده و زمانبر میباشد ،ولی برای انحرافهای
کوچک سیستم از حالت بحرانی میتوان از مدل
سینتیک نقطهای استفاده کرد.

پارامترهای مورد استفاده در این مدل ،که به

 -2-2رهیافتهای احتماالتی
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روش مونت کارلو قابلیت مدلسازی هندسههای
پیچیده و همچنین ترابرد در فضای فاز بصورت
پیوسته(انرژی ،مکان ،راستا وزمان) را دارا میباشد .در
کدهای مونت کارلو انرژی پیوسته محاسبه پارامترهای
سینتیکی وزن داده شده دشوار میباشد .برای رفع این
مشکل تحقیقات به طور گسترده صورت گرفته است.
در این پژوهش پارامترهای سینتیکی در رهیافت
احتماالتی با روشهای احتمال تکرار شکافت و k-ratio
محاسبه گردید .در ادامه به طور خالصه به معرفی این
دو روش پرداخته میشود.
الف) محاسبه شار وزن شده الحاقی به روش احتمال
تکرار شکافت)(IFP
یکی از روشهای کارآمد برای محاسبه شار وزن
شده با شار الحاقی ،روش  IFPمیباشد .این روش در
ویرایشهای جدید کد  MCNPبکار گرفته شده است
) .)Kiedrowski,et.al.,2010در این روش اهمیت
نوترون در هر نقطه از فضای فاز ،معادل جمعیت حدی
آن در نظر گرفته میشود .این روش بر روی بلوکی از
نسلها پیاده سازی میشود .همانطور که در شکل 1
نشان داده شده است شار وزن شده الحاقی در الگوریتم
سه مرحلهای  IFPبصورت زیر محاسبه میشود.
در نسل اول از این بلوک ،ترابرد نوترون از یک
چشمه نوترونی که والد  ،نامیده میشود آغاز شده و با
تولید هر نوترون حاصل از شکافت (مولود )2شاخص
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والد جاری ) (Pبه آن تخصیص داده میشود .در این
مرحله تالیهای مربوط به هر یک از پارامترهای
سینتیکی ،که در زیر ذکر شده است ،محاسبه و
نگهداری میشود.
()7
()1
()9
()11
دلتای
در این روابط p ،اندیس والد جاری،
کرونکر m ،گروه نوترون تأخیری تولید شده از والد
(درصورت تولید نوترون تأخیری) میباشد .رابطه (،)7
بیانگر تولید نوترون تأخیری و یا آنی میباشد و چون
تنها والدهایی که منجر به شکافت میشوند اندیس
گذاری میشوند ،مقدار این پارامتر برای هر والد برابر
یک میباشد .رابطه ( ،)1بیانگر تأخیری بودن نوترون
حاصل از شکافت و رابطه ( ،)9بیانگر گروه نوترون
تأخیری است .در آخر ،عمر مربوط به هر والد با توجه
به پیمایشهایش توسط رابطه ( )11بدست میآید.

شکل  -1بلوک تخمینگر شار وزن شده الحاقی به روش احتمال

( )
()2
()6
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در گام بعدی چند نسل از این والدها برای رسیدن
به جمعیت حدی کنار گذاشته میشوند(نسلهای
پنهان) .6در این نسلها تنها شاخص والدها به مولودها
انتقال مییابد .سرانجام در نسل آخر از بلوک ،IFP
جمعیت حدی هر تاریخچه بصورت زیر محاسبه می-
گردد:
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سیکلهای فعال سبب کاهش تعداد بلوکها و در
نتیجه کاهش تعداد والدها و افزایش واریانس میشود.
روش مرسوم  IFPدر شکل  2ارائه شده است.
با کمی تغییر در الگوریتمهای مرسوم میتوان
مشکل دوم را بهبود داد .همانطور که در شکل نشان
داده شده است ،میتوان با همپوشانی بلوکهای ،IFP
هر بلوک را در یک سیکل فعال آغاز کرد .با این روش
تعداد بلوکها بدلیل همپوشانی افزایش و واریانس
پارامترهای محاسبه شده نسبت به روشهای مرسوم
کاهش مییابد ،از طرف دیگر تغییر طول بلوکها تاثیر
چندانی بر تعداد آنها نخواهد داشت.
در این روش چشمههای شکافت در هر سیکل
بعنوان والدی برای بلوک خود و مولود بلوک قبل خود
شناخته میشود .پس از پایان بلوک اول و داشتن
اطالعات مربوط به تالی و اهمیت والدهای آن ،محاسبه
پارامترهای سینتیکی آغاز میشود .در سیکل بعدی
محاسبه برای بلوک دوم انجام شده و این روند تا اتمام
سیکلهای فعال ادامه مییابد.
برای کمینه کردن حافظه مورد نیاز برای محاسبات
در این روش ،با تولید هر نوترون ناشی از شکافت تالی
مربوط به پارامترهای سینتیکی با استفاده از رابطه  7تا
 12محاسبه و نگهداری میشود .در سیکل پایانی بلوک
اول ،با تولید هر نوترون از شکافت پارامترهای
سینتیکی مربوط به بلوک اول با توجه به اهمیت
مربوط به تاریخچه آن (رابطه )11و تالی محاسبه شده
در والد اصلی آن(والد اصلی آن با توجه به اندیس
والدها و طول بلوک مشخص میشود) محاسبه میشود.
این روند محاسبات برای بلوکهای بعدی در سیکل-
های فعال ادامه مییابد

()11
اهمیت مربوط به هر والد از مجموع جمعیت حددی
تاریخچه مولدهایش در نسل حدی توسدط رابطده زیدر
بدست میآید:
()12
برای تخمین درست جمعیت حدی باید تعداد
سیکلهای پنهان در بلوکهای  ،IFPزیاد باشد .اما
تعداد این سیکلها به دو دلیل نمیتواند چندان افزایش
یابد.
 .1در روشهای مرسوم تکرار چشمه بدلیل تغییر
تعداد چشمههای شکافت در سیستمهای غیربحرانی،
شبیهسازی بصورت نسل به نسل و با ثابت نگهداشتن
وزن چشمههای شکافت انجام میشود .این امر سبب
میشود با افزایش طول بلوکها ،حذف والدها افزایش
یابد و نوعی ناتوازنی را در توزیع آنها برای تعداد
سیکل کم شاهد باشیم.
 .2در روشهای مرسوم ،بلوکهای  IFPبصورت
سری یکی پس از پایان دیگری آورده میشوند و
افزایش تعداد سیکلهای پنهان باعث افزایش طول
بلوکها میشود .این امر با فرض ثابت نگهداشتن تعداد

شکل  -2شماتیکی از روش IFP
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شکل  -3الگوریتم تخمینگر  AW-PKSدر روش .IFP

نوترونهای تأخیری شکافت
تأخیری شکافت و
میباشد .تقریبهای بکاربرده شده در آخرین مرحله
رابطه  1 ،براساس استداللهای زیر است :بزرگی ترم
کوچکتر میباشد ،زیرا
دو مرتبه از
دو مرتبه از کوچکتر میباشد و شار کل نوترون-
ها و نوترون آنی عمالً یکسان در نظر گرفته شده است.
با این تقریبات معادله  1میتواند با رابطه زیر بیان
گردد

در محاسبه اهمیت مربوط به هر والد باید توجه
داشت که عالوه بر مکان والد ،انرژی آن نیز تأثیرگذار
میباشد .از آنجائیکه طیف انرژی مربوط به نوترونهای
تأخیری نرمتر از نوترون آنی میباشد باید عالوه بر
اطالعات مربوط به سطح مقاطع اندرکنشها اطالعات
مربوط به نوترونهای تأخیری نیز در دسترس باشد.
این امر امکان شبیه سازی با جزئیات دقیق را برای
راستی آزماییهای تجربی فراهم میسازد.
ویرایش  MCNP-4Cو ویرایشهای بعد آن قابلیت
مدل سازی ترابرد نوترونهای تأخیری را دارا میباشند.
برای پیادهسازی این روش در کد  MCNP5Xباید
تغییرات الزم در زیرروالهای ،transpt ،colidk ،bankit
 historyو  acedelاعمال شود).(Zangian,.2014
ب) روش k-ratio
در سال  Keepin ،1962روشی برای محاسبه
مطرح کرد ،که مطابق با این روش ،برای محاسبه
پارامترهای سینتیکی نیاز به محاسبه شار الحاقی می-
باشد .در سال  Bretscher ،1997با برخی تقریبها،
ارائه
روشی براساس روش  keepinبرای محاسبه
نمود.

( )1
همانطور که در رابطه  1نشان داده شده است،
با نسبت و ارزیابی میشود ،به همین دلیل،
این روش  K-ratioنامیده میشود .این روش،یک روش
تقریبی میباشد.
 -3-2رهیافتهای یقینی
برای محاسبات پارامترهای سینتیکی در روشهای
یقینی ،نیاز به محاسبات سلولی و قلب است .محاسبات
سلولی در ناحیههایی که تغییرات فضایی شار زیاد باشد
با روش ترابرد ،برای تعداد گروههای باال حل شده و
سطح مقاطع محیط همگن شده ،بدست میآید.
محاسبات سلولی توسط کدهایی از جمله  WIMSو
 DRAGONصورت میگیرد .در مرحله بعد محاسبات
بر روی کل قلب انجام میشود و بدلیل جایگزین
محیطهای پر تغییر با سطح مقاطع همگن شده امکان
استفاده از معادله پخش امکانپذیر میباشد که سبب
کاهش حجم محاسبات میشود .محاسبات قلب توسط
کدهایی از جمله DRAGON،PARCS،CITATION
انجام میشود.

( )1

در معادله  χ ،1معرف طیف انرژی نوترونهای
شکافت  ،بیان کننده کل نوترونهای حاصل از
طیف انرژی نوترونهای آنی شکافت،
شکافت ،
طیف انرژی نوترونهای
نوترونهای آنی شکافت،
01
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کد  MTR_PCتوسط شرکت  INVAPبه منظور
انجام دادن محاسبات نوترونیک،ترموهیدرولیک و
حفاظ سازی راکتورهای از نوع  MTRدر کامپیوترهای
شخصی ،توسعه داده شده است .محاسبه پارامترهای
سینتیکی از جمله کسر مؤثر نوترون تأخیری و زمان
نسلی نوترون با استفاده از بسته نرم افزاری MTR-PC
 v3.0قابل انجام است .شار مستقیم و الحاقی توسط کد
محاسبات قلب ( )CITVAPبا استفاده از پارامترهای
گروهی و سطح مقاطع میکروسکوپی تولید شده توسط
کد محاسبات سلولی ( )WIMSکه با استفاده از کد
واسط  BORGESقالب بندی شده است ،قابل محاسبه
است .بسته نرمافزاری  MTR_PCپارامترهای سینتیکی
را با استفاده از نظریه اختالل مرتبه اول محاسبه می-
کند .با نظریه اختالل طول عمر نوترون آنی ،زمان
نسلی نوترون و کسر مؤثر نوترونهای تأخیری با روابط
 16،12و 17محاسبه میشود.
 iمعرف موقعیت V ،حجم v ،سرعت نوترون g ،و n
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تحت گاز نیتروژن نگه داشته میشوند .مشخصات اصلی
راکتور  HWZPRدر جدول  1نشان داده شده است.
جدول -1مشخصات اصلی راکتور صفر قدرت آب سنگین (Esfahan
)Safety Department,.2012

مشخصه

توضیحات/مقادیرmm،

سوخت
غالف
کند کننده /خنک کننده
بازتابنده
قطر فعال قلب
ارتفاع فعال قلب
ضخامت غالف سوخت
قطرکپسول سوخت
طول کپسول سوخت
میله کنترل
میله ایمنی

اورانیوم طبیعی
آلومینیوم
آب سنگین
آب سنگین /گرافیت
2380
2051
1
35
100
دو میله از جنس فوالد ضد زنگ
دو میله از جنس کادمیوم

در راکتور  HWZPRبرای کنترل جمعیت نوترون ،از
میلههای ایمنی ،میلههای کنترل و سیستم تخلیه
اضطراری استفاده میشود .این راکتور قابلیت بهره
برداری در چهار گام مختلف را دارد .با استفاده از دو
صفحه مشبک که در باال و پایین قلب قرار دارند ،می-
تواند آرایش چهار گام مختلف را به خود بگیرد .اولین
جفت صفحات ،شبکههای مربعی با گام شبکه ای 20cm
 14.14 cm ،و دومین جفت صفحات شبکههایی با
گام  12.73cm،18cmرا تشکیل میدهند .در حال
حاضر ،گام شبکه راکتور HWZPRاز  18cmبه 20cm
تغییر یافته است .مطابق با مدارک حداکثر تعداد میله-
های سوخت که در قلب راکتور در گام  18cmو  20قرار
گرفتهاند ،بترتیب 124و 112میباشد .هر میله سوخت
شامل  20کپسول سوخت میباشد .بازتابنده آب
سنگین به ارتفاع  35cmدر قسمت پایینی بخش فعال
وجود دارد بازتابنده شعاعی با ضخامت  75cmو ارتفاع
 240cmاطراف تانک آلومینیومی قرار گرفته است
) .(Esfahan Safety Department,.2012در شکل
نمای افقی و عمودی راکتور HWZPRدر گام  21نشان
داده شده است.

تابع توزیع
گروه انرژی φ ،شار و شار الحاقی،
سطح
نوترون آنی k ،ضریب تکثیر نوترون،
مقطع شکافت ماکروسکوپی برای گروه  ،nتعداد
میانگین نوترونهای آزاد شده در هر شکافت،
سطح مقطع
تابع توزیع نوترونهای تأخیری و
کسر نوترونهای تأخیری
شکافت میکروسکوپی و
گروه  jو برای هسته  bاست.
 -4-2توصیف راکتور صفر قدرت آب سنگین
اصفهان
راکتور صفر قدرت آب سنگین اصفهان از نوع
راکتورهای تحقیقاتی تانکی میباشد .این راکتور برای
آموزش و انجام مطالعات پایه در زمینه فیزیک راکتور
مورد بررسی قرار گرفته است .حداکثر توان اسمی
میباشد،
راکتور برابر  100wو شار نوترونی
بنابراین نیاز به جریان اجباری برای خنک کردن ندارد
و گرمای تولیدی از طریق انتقال حرارت طبیعی(جریان
طبیعی) صورت میگیرد .در این راکتور به دلیل توان
اسمی پایین محفظه راکتور ،غالف و میلههای سوخت
از آلیاژ آلومینیوم ساخته شدهاند .برای جلوگیری از
ورود رطوبت به قلب راکتور و نیز جلوگیری از تبخیر
آب سنگین ،میلههای سوخت و آب سنگین داخل قلب
01
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()12

()16

()17

شکل ( -4الف) و (ب) نمای افقی و عمودی از راکتور  HWZPRشبیه سازی شده با MCNP

تکرار گردید و با درونیابی خطی ارتفاع بحرانی تخمین
زده شد .سپس پارامترهای سینتیکی در ارتفاع بحرانی
محاسبه شدند .در این مقاله ابتدا محاسبات برای گام
 11که نتایج تجربی آن در دسترس است ،انجام گردید.
در پایان محاسبات به همین روال برای گام  21انجام
گردید و سپس با گذار تجربی مقایسه گردید .نتایج
تجربی قلب راکتور درگام  ،11در جدول 2درج شده
است
در این مقاله قلب راکتور صفر قدرت آب سنگین
اصفهان در سه بعد با کد  MCNP5Xشبیه سازی شد.
در شبیه سازی نوترونی سه بعدی قلب راکتور صفر
قدرت آب سنگین اصفهان با  MCNP5Xبرای ذره N,P
از داده¬های سطوح مقاطع انرژی پیوسته کتابخانه

 -3نتایج و بحث
در راکتورهای  ZPRبرای رسیدن به حالت بحرانی
از دو روش افزایش تدریجی میزان سوخت یا افزایش
تدریجی میزان کند کننده استفاده میشود .در راکتور
 HWZPRاز روش دوم برای رسیدن به بحرانیت
استفاده میشود .در این روش ،ابتدا سوختها و
بازتابندهها در راکتور قرار گرفتهاند و سپس با وارد
کردن کندکننده به طور تدریجی ،راکتور به حالت
بحرانی نزدیک میشود.
برای محاسبه پارامترهای سینتیکی ابتدا ارتفاع
بحرانیت محاسبه گردید .با افزایش سطح آب سنگین،
در حالتهای زیربحرانی،بحرانی ،فوق
مقدار
بحرانی محاسبه شد ،در هر مورد اجرای کد سه بار
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)S(α.β

 ،ENDF/B-VIIمدل پراکندگی حرارتی
استفاده شد .کد  MCNP5Xبا 11111سیکل فعال2،
سیکل غیرفعال 11111 ،تاریخچه در هر سیکل و با
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سوخت ،آب سنگین و گرافیت بکاربرده شد .ساختار
انرژی گروهی بکاربرده شده در کد  WIMS-5Bبرای
سه سلول ذکر شده ،در جدول ارائه شده است.
سپس کد  BORGESبرای تولید سطح مقاطع
میکروسکوپی با فرمت  CITATIONاجرا گردید.
میانگین پویش آزاد نوترون )MFP(7آب سنگین و
گرافیت  2.5 cmمیباشد ،در کد  CITATIONبه ازای
هر 1MFPیک مش زده شد .سپس کد CITATION
برای ساختارهای انرژی گروهی و  6گروهی اجرا
گردید .همانطور که از جدول  2مالحظه میگردد هر
چه تعداد گروههای بیشتر باشد ،دقت محاسبات باالتر
است.
کد  CITATIONبه ازای تعداد مدشهدای مختلدف
برای ساختار انرژی شش گروهی اجرا گردید .همدانطور
که از شکل  6مالحظه میگردد ،هر چه تعداد مدشهدا
بیشتر ،دقت محاسبات باالتر است .زیدرا هدر چده سدایز
مش کمتر باشد ،نوترونها بیشتر انددرکنشهدا را مدی-
بینند.
نتایج کلی محاسبات با کدهای ذکر شده برای گدام
11در جدول  6ارائه گردید .همدانطور کده از جددول 6
مشاهده میگردد ،بیشترین اختالف بین کدد  MCNPو
 MTR_PCکمتر از درصد میباشد .سپس به همدین
روال محاسددبات بددرای گددام  21انجددام گردیددد .ارتفدداع
بحرانی در گام  17177 ،21سانتی متر است.
پارامترهای سینتیکی محاسبه شده با کدها بوسدیله
مقایسه پاسدخ معدادالت سدینتیک نقطده ای و مقدادیر
تجربی برای یک تزریق راکتیویته اعتبارسنجی گردیدد.
همانطور که میدانیم ،کد  WIMSبرای راکتورهدای آب
سبک نوشته شده است بنابراین سهم فوتونوترونهدا در
این کد در نظر گرفته نمدیشدود .در ایدن مقالده ،سدهم
فوتونوترونها با کدد  MCNP5Xمحاسدبه گردیدد و بده
کسر مؤثر نوترون تأخیری محاسبه شده بدا MTR_PC
اضافه گردید .همانطور که از شکل  7مالحظه میگردد،
نتددایج محاسددبات و مقددادیر تجربددی از تطددابق خددوبی
برخوردار میباشند.

سایز بلوک  1در دمای اتاق  ℃27اجرا گردید .ارتفاع
بحرانی راکتور در گام  127/72 ،11سانتی متر محاسبه
گردید .پارامترهای سینتیکی با دو روش IFPو k-ratio
محاسبه گردید و نتایج در جدول ارائه شده است.
از جدول مالحظه میگردد که در روش ،k-ratio
با دقت باالتری نسبت به روش احتمال شکافت
تکراری محاسبه میگردد .در روش  k-ratioبرای
محاسبه کسر مؤثر نوترونهای تأخیری شار الحاقی
بکاربرده نمیشود ،اما انگار مفهوم شار الحاقی در این
روش نهفته است .از معایب روش  k-ratioنسبت به
روش  IFPزمان بر بودنش میباشد ،زیرا در این روش
نیاز به دوبار اجرا میباشد .بیشترین
برای محاسبه
اختالف این دو روش ،کمتر از درصد میباشد.
کد  MCNP5Xزمان نسلی نوترون وزن داده نشده
را محاسبه میکند .این پارامتر تعیین کننده رفتار
زمانی جمعیت نوترون بخصوص برای راکتورهایی با
بازتابنده بزرگ و گرافیتی نمیباشد .محاسبات برای این
راکتور نشان داد که زمان نسلی نوترون وزن داده نشده
تقریباً  1برابر زمان نسلی وزن داده شده است .خطای
باال در این سیستمها به این علت است که سطح مقطع
جذب کربن کم است ،نوترونهایی که به بازتابنده
گرافیتی میرسند ممکن است درون بازتابنده برای
مدت نسبتاً طوالنی قبل از جذب شدن ،پراکنده گردند.
بنابراین ،این نوترونها در شکافتهای انجام شده در
سوخت شرکت نکرده و نمیتوانند بر رفتار زمانی
راکتور اثر بگذارند .شکل  ،2زمان نسلی نوترون وزن
داده نشده به ازای ضخامتهای مختلفی از گرافیت را
نشان میدهد .همانطور که از شکل  2مالحظه میگردد
زمان نسلی نوترون محاسبه شده با روش  ،IFPدارای
خطای کمتری و به مقدار تجربی نزدیکتر میباشد.
در این پژوهش برای محاسبات پارامترهای
سینتیکی با بسته نرمافزاری  ،MTR_PCسه نوع سلول
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جدول  .2نتایج تجربی راکتور  HWZPRدر گام(Nasrazadani et al,. 2016) 11

پارامترها

ارتفاع بحرانی

کسر مؤثر نوترون تأخیری

زمان نسلی نوترون

مقادیر تجربی

158.3

7.84e-03

8.84e-04

جدول  -3نتایج محاسبات با کدMCNP 5X

روش

کسر مؤثر نوترون تأخیری

خطای نسبی%

زمان نسلی نوترون

خطای نسبی%

k-ratio
IFP

7.74e-03
7.47e-03

1.27
4.71

(ᴧ
1.141e-03
8.4321644E-04

29.00
4.61

جدول  .4ساختار انرژی گروهی بکابرده شده در کد WIMS-5B

حدود انرژی )(Ev

شماره

حدود انرژی )(Ev

شماره گروه

کد

گروه
1.045000e-00 to 9.5000e-01
9.50000e-01 to 6.25000e-01
6.25000e-01 to 2.80000e-01

10
11
12

1.00000e+07 to 1.35300e+06
1.35300e+06 to 1.83000e+05
1.83000e+05 to 1.50300e+04

1
2
3

2.80000e-01 to 1.40000e-01
1.4000e-01 to 6.700000e-02
6.70000e-02 to 4.20000e-02
4.2000e-02 to 2.500000e-02
2.50000e-02 to 1.00000e-02
1.00000e-02 to 0.00000e+00

13
14
15
16
17
18

1.50300e+04 to 2.23945e+03
2.23945e+03 to 1.48729e+02
1.48729e+02 to 1.59680e+01
1.59680e+01 to 2.60000e+00
2.60000e+00 to 1.15000e+00
1.15000e+00 to 1.045000e-00

4
5
6
7
8
9

شکل-5زمان نسلی نوترون بر حسب ضخامتهای مختلفی از گرافیت
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WIMS
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4

6

2

Height Critical

155.84
155.82
155.8
155.78
155.76
155.74
155.72
155.7
155.68
155.66
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0

Mesh Size, cm

7.35E-03
7.35E-03
7.35E-03
7.35E-03
8

4

6

0

2

Effective delayed neutron

7.35E-03

8.66E-04
8.66E-04
8.66E-04
8.66E-04
8.65E-04
8

6

2

4

0

Mean generation time,
sec

7.35E-03

8.66E-04

Mesh Size, cm

Mesh size, cm

شکل-6نتایج محاسبات با کد  MTR_PCبه ازای مشهای مختلف

1.20E+04
1.00E+04
8.00E+03

MCNP
4.00E+03

MTR-PC

2.00E+03
0.00E+00
600

500

300

400

200

)t(s
شکل-7شار نوترون بر حسب زمان

01

100

0

flux

Exprimental

6.00E+03
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جدول  .5نتایج محاسبات به ازای تعداد گروههای مختلف انرژی در کد CITATION

تعداد

خطای

ارتفاع بحرانیت

گروهها

کسر مؤثر نوترون تأخیری

خطای

نسبی %

زمان نسلی نوترون

نسبی %

خطای
نسبی %

3

153.271

3.17

7.35085e-03

6.239

8.56791e-04

2.95

6

155.83

1.56

7.35143e-03

6.23

8.65874e-04

2.05

جدول .6نتایج محاسبات برای راکتور  HWZPRبا گام  11و 22

گام شبکه

روشهای محاسباتی

پارامترها

یقینی

احتماالتی
MCNP5X
157.72±0.00011
3.6e-01

MCNP5X-IFP
-

MTR_PC
155.83
1.56

7.74e-03

7.47e-03

7.35143e-03

خطای نسبی %

1.3e-01

4.7

6.23

ᴧ
خطای نسبی %

1.141e-03
29

8.4321644e-04
4.61

8.65874e-04
2.05

168.47±0.00011
1.8

-

164.48
4.2

7.7796e-03

7.58e-03

7.34968e-03

-

1.02730e-03

1.04123e-03

18
خطای نسبی %

20
خطای نسبی %
ᴧ
.

تطابق خوبی بین نتایج محاسبات و مقادیر تجربی
مشاهده گردید.

 -4نتیجهگیری
در این مقاله ،پارامترهای سینتیکی از جمله کسر
مؤثر نوترونهای تأخیری و زمان نسلی نوترونها با دو
رهیافت احتماالتی و یقینی محاسبه گردید .در
رهیافتهای احتماالتی و یقینی بترتیب با روشهای
احتمال تکرار شکافت و نظریه اختالل پارامترهای
سینتیکی محاسبه گردید .بیشترین اختالف این دو
روش ،کمتر از درصد است .در رهیافت یقینی اثر
تغییر تعداد گروهها و سایز مشها نیز مورد بررسی قرار
گرفت و مالحظه گردید هر چه تعداد گروه بیشتر و
سایز مش کمتر باشد ،دقت محاسبات باالتر است.
پارامترهای سینتیکی ترکیب جدید قلب راکتور
صفرقدرت آب سنگین اصفهان از جمله کسر مؤثر
نوترون تأخیری و زمان نسلی نوترون باکد  MCNPو
بسته نرمافزاری  MTR_PCبترتیب ،7.58e-03
1.02730e-03و  1.04123e-03 ،7.56968e-03محاسبه
گردید ،سپس نتایج با گذار تجربی مقایسه گردید.

پی نوشت ها
1

Next Fission Probability approximation
Contribution-Linked eigenvalue
sensitivity/Uncertainly estimating via
Tracklength importance CHaracterization
3
Transient Fission Matrix
4
Progenitor
5
Progeny
6
Latent Generations
7
Mean Free Path
2
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Abstract
The accurate calculation of effective kinetic parameters is very important in the study of
time-dependent behavior of neutron populations. To calculate the parameters, it is
necessary to calculate the flux and adjoint flux in the phase space, which can be
calculated with deterministic and probability methods. In this paper, calculation of
kinetic parameters of the new HWZPR core composition in the deterministic approach,
with the MTR_PC package, and in the probabilistic approach with the MCNP5X code,
has been done with the extended iterated fission probability method. The kinetic
parameters calculated by these methods are validated by comparing the response of the
point kinetics and experimental values for a reactive injection, and a good agreement
was found between the results of the calculations and the experimental values.

Keywords: Adjoint flux, Iterated Fission Probability, Perturbation theory, MCNP5X
code, MTR_PC package, HWZPR.
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