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محاسبهی پارامترهای نوترونی در رآکتورهای هستهای تند با استفاده از روش مونتکارلو
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در این پژوهش با استفاده از روش مونتکارلو یک برنامه کامپیوتري براي محاسبهي پارامترهاي نوترونی یک سیستم

:چکیده

 این. این برنامه میتواند پارامترهایی چون ضریب تکثیر مؤثر و توزیع شار نوترونی سیستم را محاسبه کند.تکثیرکننده (ي نوترونی) نوشته شده است
 کسر، سپس با استفاده از این دو ویژه مقدار و روش آنی،برنامه ضریب تکثیر نوترونهاي آنی و کل نوترونها را به طور جداگانه محاسبه نموده
 با مقادیر تجربی و نتایج حاصل از، نتایج به دست آمده براي ضریب تکثیر مؤثر و توزیع شار نوترونی.مؤثر نوترونهاي تأخیري را محاسبه مینماید
 مقایسهي نتایج به دست آمده براي کسر مؤثر نوترونهاي تأخیري از روش آنی با. تطابق خوبی بین آنها وجود داشت. مقایسه شدMCNP4C کد
. روش مناسبی براي محاسبهي کسر مؤثر نوترونهاي تأخیري است،دادههاي تجربی و روشهاي دیگر نشان داد که روش آنی

 روش مونتکارلو، شار نوترونی، ضریب تکثیر مؤثر، کسر مؤثر نوترونهای تأخیری:کلیدواژهها

Calculation of the Neutronic Parameters in Fast Nuclear Reactors by Using
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Abstract: In this study, a computer program is implemented to calculate the neutronic parameters of a
multiplier system by Monte Carlo method. This program is able to perform the calculation of various
parameters such as the effective multiplication factor, neutron flux distribution, and effective delayed
neutrons of the system. This program calculates the prompt and the total multiplication factor of neutrons
separately, then it can be used to calculate the effective fraction of delayed neutrons by the use of the
eigenvalues and also the prompt method. The results obtained for the effective neutron multiplication
factor and the neutron flux distribution are compared with the experimental measurements and the results
of using MCNP4C code. In this approach a good agreement between them was obtained. The comparison
between the obtained results for the effective fraction of delayed neutrons of the prompt method with
those of the experimental measuremants and other applied methods showed that the prompt method is a
suitable approach for the calculation of the effective fraction of delayed neutrons.
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 .1مقدمه

نمود ] .[2 ،3در این مقاله این کمیت مهم با روش آنی و در قالب

شار نوترونی یکی از کمیتهاي مهم در میدانهاي نوترونی است

برنامهي کامپیوتري ( NTMC)5به روش مونتکارلو محاسبه شده

که با استفاده از آن میتوان میزان اندرکنشهاي مختلف نوترون

است.

را محاسبه کرد .در مواردي ممکن است به دنبال توزیع مکانی
شار در داخل سیستم بود ،در این موارد باید شار سطحی را

 .2روش کار

حساب نمود .شار سطحی حالت حدي شار حجمی در وقتی است

برنامهي کامپیوتري  NTMCبا استفاده از روش مونتکارلو،

که ضخامت حجمی که شار در آن حساب میشود به سمت صفر

انواع اندرکنشهایی را که نوترون میتواند در هر برخورد انجام

میل میکند .یکی دیگر از پارامترهاي مهم نوترونی در رآکتورهاي

دهد شبیهسازي نموده و شار سطحی و حجمی ،ضریب تکثیر

هستهاي ضریب تکثیر مؤثر  keffاست .این کمیت به صورت

مؤثر سیستم و کسر مؤثر نوترونهاي تأخیري را محاسبه مینماید.

نسبت تعداد نوترون در یک نسل به نسل پیشین تعریف میشود.

کد محاسباتی  MCNPمسایل حالت پایا و چشمهي وابسته به

ضریب تکثیر مؤثر سیستم را میتوان با کد  MCNPو یا کدهاي

زمان را حل مینماید ،ولی این کد محاسباتی قابلیت بررسی

محاسباتی از قبیل  DOT ،ANISNو  TORTمحاسبه کرد ]،2

وضعیت دینامیکی رآکتور را ندارد .در برنامهي  NTMCکه

 .[9 ،1این سه کد که به ترتیب براي هندسههاي یک بعدي ،دو

براي محاسبهي پارامترهاي نوترونی از جمله کسر مؤثر نوترونهاي

بعدي و سه بعدي کاربرد دارند ،معادلهي ترابرد نوترون را به

تأخیري نوشته شده است ،این قابلیت وجود دارد که محاسبات

و با در نظر گرفتن چندین گروه

وابسته به زمان نیز انجام شود .روش کار برنامهي  NTMCبه

انرژي و چشمهي نوترونی مستقل از زمان حل میکنند .کد

گونهاي است که با ترابرد هر نوترون ،که از شکافت یا چشمهي

محاسباتی  MCNPبدون حل معادلهي ترابرد و با بهرهگیري از

خارجی (در صورت وجود) حاصل میشود ،کلیهي اندرکنشهاي

شبیهسازي اندرکنشهاي هستهاي ،پارامترهاي نوترونی را محاسبه

محتمل به صورت آماري و با استفاده از توابع توزیعهاي احتمالی

میکند ] .[6یکی از پارامترهاي نوترونی که در محاسبات وابسته

مربوطه و اعداد تصادفی شبیهسازي میشود ] .[29 ،3دنبال کردن

به زمان کاربرد دارد ،کسر مؤثر نوترونهاي تأخیري است.

نوترون تا زمانی ادامه مییابد که نوترون نشت کرده و امکان

نوترونهایی که از پدیدهي شکافت آزاد میشوند اکثراً همزمان

بازگشت به سیستم را نداشته باشد ،یا این که نوترون جذب یکی

()1

از ایزوتوپهاي موجود در سیستم شود .با ثبت نتایج در طول

مینامند .کسر کوچکی از نوترونهاي آزاد شده در فرایند

دورهي به وجود آمدن یک نوترون تا جذب یا نشت آن ،که

()2

روش جهتهاي گسسته

با شکافت به وجود میآیند ،این نوترونها را نوترونهاي آنی

تاریخچهي ذره نامیده میشود ،میتوان پارامترهاي موردنظر را

شکافت با یک تأخیر زمانی و در اثر واپاشی بتایی محصوالت
()9

محاسبه کرد.

شکافت تولید میشوند .این نوترونها که نوترونهاي تأخیري

نامیده میشوند و تعدادشان خیلی کم است ،نقش بسیار مهمی در
کنترل رآکتور دارند ] .[5کسر مؤثر نوترونهاي تأخیري )(βeff

 1.2شار نوترونی

یکی از مهمترین پارامترهاي سینتیکی رآکتور است .آگاهی از

شار حجمی متوسط و توزیع شار سطحی در سیستم به ترتیب از

مقدار کسر مؤثر نوترونهاي تأخیري براي بررسی رفتار رآکتور

رابطههاي ( )2و ( )1محاسبه میشوند ].[29 ،3 ،6

در حالت گذار ،بسیار حایز اهمیت است .تخمین مقدار دقیق این


1

    L h ,i W  R h W 
V.H h 1  i 1

C

کمیت براي تعیین واکنشپذیري( )6و همچنین ضریب تکثیر مؤثر

()2

سیستم الزم است .این کمیت مهم را میتوان به صورت نسبت
میزان تولید نوترونهاي تأخیري به میزان تولید کل نوترونها به
دست آورد ] .[4در روش دیگر این کمیت مهم را میتوان از

()1

جوابهاي ویژه مقدارهاي ضریب تکثیر مؤثر سیستم محاسبه
13
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محاسبهي پارامترهاي نوترونی در رآکتورهاي هستهاي تند . . .

که در آنها H ،تعداد تاریخچهها Li ،فاصله بین برخوردهاW ،

به طور کلی سه روشی که براي محاسبهي ضریب تکثیر مؤثر

وزن آماري ذره Rh ،طول مسیر بین آخرین برخورد و مرز

نوترونی (به روش مونتکارلو) در محیطهاي تکثیرکننده به کار

سیستم µ ،کسینوس زاویهي بین عمود بر سطح و مسیر ذره

میرود ،در مورد تمامی رآکتورها صادقاند .به عبارت دیگر،

(شکل  )2و  Cتعداد برخوردهایی است که ذره پیش از جذب

روشهاي محاسبهي ضریب تکثیر مؤثر رآکتور (به روش

شدن یا نشت کردن از سیستم انجام میدهد .در محاسبهي شار

مونتکارلو) به نوع ،شکل و اینکه رآکتور داراي بازتاباننده

سطحی چنانچه ضخامت  δبه سمت صفر میل کند ،حجم ()V

است یا خیر ،وابسته نیست .اثري که بازتاباننده بر روي ضریب

برابر  Aδو طول مسیر ذره برابر  میشود.

تکثیر رآکتور میگذارد این است که بازتاباننده با کاهش احتمال



خروج نوترون (آنی یا تأخیري) از رآکتور میتواند آنرا به قلب

 2.2ضریب تکثیر مؤثر سیستم

رآکتور برگرداند و باعث ایجاد شکافتهاي بیشتر و افزایش

ضریب تکثیر مؤثر سیستم را میتوان با روشهاي طول مسیر،

مقدار ضریب تکثیر مؤثر سیستم شود .به عبارت دیگر استفاده از

برخورد و جذب و به ترتیب با استفاده از رابطههاي ( )6( ،)9و

بازتاباننده ،اندازهي قلب رآکتور و مقدار جرم بحرانی الزم براي

( )5محاسبه نمود ].[29 ،3

بحرانی شدن رآکتور را کاهش میدهد.


W H C 

    L h ,i  Df k  k (E)fk (E)   R h  Df k  k (E)fk (E)
H h 1  i 1 
k
k



()9
()6
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k TeffL 

 7.2کسر مؤثر نوترونهای تأخیری

نکتهاي که در مورد محاسبهي کسر مؤثر نوترونهاي تأخیري باید
به آن توجه داشت این است که کسر مؤثر نوترونهاي تأخیري

  f m ,k  k (E)fk (E) 

W H  C 
k 
    k

H h 1 i1   f m ,k  tk (E) 
 
k

W H   (E)fk (E) 
A

k eff
    k
H i1  ck (E)  fk (E) 

براي هر ایزوتوپ خاص مشخص است و با توجه به این که

C
eff

شکافت با نوترون تند انجام میشود یا با نوترون گرمایی ،داراي
دو مقدار متفاوت است ] .[4در اکثر کتابهاي رآکتور ،کسر
مؤثر نوترونهاي تأخیري براي ایزوتوپهاي شکافا و شکافتپذیر

داده شده است ] .[4آنچه مهم است ،به دست آوردن کسر مؤثر
که در آنها D ،چگالی اتمی fk ،کسر اتمی ایزوتوپ  kام،

نوترونهاي تأخیري براي یک رآکتور با توزیع سوخت مشخص،

) νk(Eتعداد نوترونهاي آزاد شده در برخورد منجر به شکافت

که ترکیبی از ایزوتوپهاي شکافا و شکافتپذیر است ،میباشد.

نوترونی با انرژي  Eبا ایزوپ  kام σfk(E) ،سطح مقطع

با توجه به این که نوترونهاي تأخیري از واپاشی بتایی

میکروسکوپی شکافت وابسته به انرژي ایزوتوپ  kامσtk(E) ،

محصوالت شکافت به وجود میآیند و اینگونه شکافتها

سطح مقطع میکروسکوپی کل ایزوتوپ  kام σck(E) ،سطح

ممکن است در قسمتهاي دیگر رآکتور مثل بازتاباننده نیز رخ

مقطع میکروسکوپی گیراندازي نوترون ایزوتوپ  kام و m

دهد (مثل رآکتور  Popsyکه داراي بازتاباننده از جنس اورانیم

مربوط به نوع محیط برخورد (محیطی که برخورد نوترون در آن

طبیعی است) ،اطالق عنوان کسر مؤثر نوترونهاي تأخیري براي

انجام میشود) است.

سوخت رآکتور صحیح نیست و بهتر است عنوان کسر مؤثر
نوترونهاي تأخیري براي رآکتور به کار برده شود تا براي
سوخت رآکتور.
 1.7.2نسبت میزان تولید نوترونهای تأخیری به کل نوترونها (روش
کیپین())7

میزان تولید کل نوترونها ) (peffچنین محاسبه میشود ][4

ˆ ) x (E)(E) ( r , E)( r , E, 
ˆ )dEd
ˆ dEd
ˆ dr
peff   ( r , E, 
F

()4

شکل  .1زاویهي بردار عمود بر سطح و مسیر ذره براي محاسبهي شار سطحی.
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Ψd=Ψ

و میزان تولید نوترونهاي تأخیري ) (pd,effنیز از رابطهي زیر

و

محاسبه میشود ][4

Φd=Φ


ˆ ) x (E) (E) ( r , E)( r , E, 
ˆ )dEd
ˆ dEd
ˆ dr
pd ,eff   ( r , E, 
d
d
F

آنگاه ][2

()3
که در آنها ) (r , E, ˆ تابع الحاقی (تابع اهمیت) نوترونها

 Xd  k d
k

 eff   d
 X  k t
kt

()29

است که در مقالههاي مختلف به نحوهي محاسبه آن اشاره شده
است ] [22و نمادهاي ، ˆ 

E

و


r

به ترتیب ،جهت حرکت،

 7.7.2روش آنی

انرژي و موقعیت نوترونهاي تولید شده از شکافت به وسیلهي
نوترونهاي فرودي با انرژي  Eو جهت حرکت
هستند .بدیهی است که موقعیت


r

̂

و موقعیت

این روش تقریبی از رابطهاي ( )2استخراج میشود .با توجه به اینکه


r

 νp=ν-νdرابطهي ( )2میتواند به صورت زیر نوشته شود ][3

براي هر دو یکسان است.

) X(Eطیف انرژي کل نوترونهاXd (E) ،

طیف انرژي نوترونهاي

تأخیري ν(E) ،میانگین تعداد نوترونهاي آزاد شده به ازاي هر

 X( p   d )  X d  d 
 Xdd 
 X  X d  d 
 1
 1

 X 
 X 
 X 
 X p  (X d  X) d 

شکافت براي نوترون فرودي با انرژي  νd(E) ،Eمیانگین تعداد

 X 

 1

eff 

 X p  Xd  d  X d 
 X 

1

نوترونهاي تأخیري آزاد شده به ازاي هر شکافت براي نوترون
فرودي با انرژي  F (r , E) ،Eسطح مقطع ماکروسکوپی شکافت
براي نوترون با انرژي  Eو در مکان


r

که در آن ،شاخص  pمربوط به نوترونهاي آنی است .با توجه به

و  Φشار نوترونی است.

اینکه عبارت  (Xp  X)dبه لحاظ بزرگی نسبت به  p Xخیلی
کوچکتر است (چون مقدار  νdاز مقدار  νpخیلی کوچکتر

از تقسیم رابطهي ( )3بر رابطهي ( )4کسر مؤثر نوترونهاي

است) و با فرض اینکه  Xتقریباً با  Xpو  Φpتقریباً با  Φیکسان

تأخیري به دست میآید ][4

pd ,eff
peff

()2

هستند ،داریم ][3

eff 

 X p p 
 X 

()3

 2.7.2روش اسپریگز

این روش ،یک روش تقریبی استخراج شده از رابطهي ( )2است.

() 22

در روش اسپریگز ،رابطهي ( )2به صورت زیر بازنویسی میشود

 X 
kp
kt

eff  1 
 eff  1 

همانطور که مشاهده میشود این روش ،شامل محاسبهي دو ویژه

][2 ،3

()3

 1

 X p 

 Xdd   Xdd   Xd 
 Xd 


  
 X 
 X d    X 
 X 

مقدار  kpو  ktاست kp .ضریب تکثیر مؤثر سیستم است که با
eff 

نوترونهاي آنی به دست میآید ،و  ktنیز ضریب تکثیر مؤثر
سیستم است که با کل نوترونها (نوترونهاي آنی و تأخیري) به

عبارت  X d  

دست میآید .در هنگام محاسبهي  ktتمامی نوترونهاي حاصله

به صورت انتگرالی چنین نوشته میشود

از شکافت باید دنبال شوند .اما در محاسبه  kpفقط نوترونهاي





 X d    ( r , E, )X d (E)(E)  F ( r , E)( r , E, )dEddEdd r

آنی دنبال میشوند ،براي این کار دو راه وجود دارد:

در روش اسپریگز ،فرضهاي زیر براي محاسبهي انتگرال
 Xd 

-

در نظر گرفته میشود ][2

بعد از شکافت یک ایزوتوپ خاص ،با استفاده از یک عدد
تصادفی ،آنی یا تأخیري بودن نوترون حاصل از شکافت آن
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ایزوتوپ خاص مشخص میشود .این کار با استفاده از

kp

مقدار کسر مؤثر نوترونهاي تأخیري هر ایزوتوپ خاص

kt

eff  1 

) Lneff  Ln(k t  k p )  Ln(k t

(که داراي دو مقدار متفاوت براي شکافتهاي تند و

(eff  eff  (k t  k p /(k t  k p )  k t / k t ) )29

گرمایی است ] )[4انجام میشود .با توجه به این موضوع
که ،کسر مؤثر نوترونهاي تأخیري براي هر ایزوتوپ ،فقط
وابسته به نوع شکافت است (شکافت با نوترونهاي تند یا

که در آن  Δktخطاي آماري حاصل از ضریب تکثیر مؤثر کل سیستم

گرمایی) ،در شبیهسازي مونتکارلو با خواندن یک عدد

و  Δkpخطاي آماري حاصل از ضریب تکثیر مؤثر آنی سیستم

تصادفی (بین صفر و یک) آنی یا تأخیري بودن نوترون

است .در رابطهي ( )29تفریق ما قبل  Δkt/ktبه جمع تبدیل میشود.

حاصل از شکافت یک ایزوتوپ خاص میتواند تعیین شود.

برنامهي  NTMCخطاي آماري کمیتهاي موردنظر (دو ویژه

اگر مقدار عدد تصادفی از ( βکسر مؤثر نوترونهاي

مقدار ضریب تکثیر مؤثر سیستم) را طی سه مرحله محاسبه مینماید:

تأخیري هر ایزوتوپ خاص) کوچکتر باشد نوترون
تأخیري است و در غیر این صورت نوترون آنی خواهد بود.

-

مقدار  βبراي اکثر ایزوتوپهاي شکافا و شکافتپذیر در

موردنظر مشخص میشود (مثالً براي محاسبهي ضریب

کتابهاي رآکتور داده شده است ].[4

تکثیر مؤثر سیستم با استفاده از روش طول مسیر yi ،برابر با

با توجه به این که  βبراي هر ایزوتوپ خاص ،تنها وابسته به

-

براي هر رویداد ،مقدار نمونهبرداري شدهي  yiبراي کمیت

حاصلضرب طول مسیر در سطح مقطع ماکروسکوپی

نوع شکافت است (تند یا گرمایی) ،مقدار  νpبراي هر

شکافت در تعداد نوترونهاي به وجود آمده از آن شکافت

ایزوتوپ خاص چنین به دست میآید

است) yi .براي همهي رویدادهاي یک تاریخچه محاسبه و

)) 21

پس از پایان آن تاریخچه ،با یکدیگر جمع میشوند:

) p   t  (1  

C

Yi   yi

()26

اگر مسئله به صورت چند گروه انرژي (انرژي گسسته) حل شود،

i 1

با داشتن  νtهر گروه ،مقدار  νpآن گروه انرژي براي هر ایزوتوپ

که در آن  Cتعداد رویدادهاي موردنظر در هر تاریخچه

خاص به دست میآید ،چرا که مقدار  βمشخص است .با این

است (که در محاسبهي ضریب تکثیر مؤثر سیستم به روش

روش ،از همان ابتدا ،نوترونهاي تأخیري کنار گذاشته

طول مسیر ،برابر با تعداد برخوردها است).

میشوند و به همان صورتی عمل میشود که براي محاسبهي kt

عمل شده است ،در واقع در این روش ،بعد از شکافت و تعیین

-

1

پس از پایان یافتن هر دوره ،مقادیر  Yو  Yمربوط به همهي

ایزوتوپی که شکافت روي انجام شده است ،نیازي نیست که

تاریخچهها ،با در نظر گرفتن  ،WEتابع وزنی مربوط براي

تعیین شود نوترون آنی است یا تأخیري ،چرا که با انجام این

بهنجار نمودن تعداد ذرات در هر دوره ،محاسبه میشوند

روش ،به طور خودکار ،تنها نوترونهاي آنی هر ایزوتوپ خاص

N

دنبال میشوند.

()25

با روش مونتکارلو kp ،میتواند به هر دو روش اشاره شده،

()24

محاسبه شود .برنامهي  NTMCخطاي آماري هر یک از دو ویژه
مقدار ضریب تکثیر مؤثر نوترونی را محاسبه نموده و با استفاده از
این خطاهاي آماري ،خطاي آماري کسر مؤثر نوترونهاي

-

تأخیري را از رابطهي ( )29محاسبه میکند

WE
  Yi
N i 1

WE N 2
x2 
  Yi
N i 1

x

در پایان هر دوره ،تخمین کمیت موردنظر به صورت زیر
گزارش میشود
()23
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 4.7.2مقایسه بین روشهای محاسبهی کسر مؤثر نوترونهای تأخیری

در هنگام استفاده از کد محاسباتی  ،MCNP4Cآن با

همانگونه که اشاره شد ،روش اصلی براي محاسبهي کسر مؤثر

کتابخانهي پیش فرض آن (به صورت سطح مقطعهاي پیوسته)

نوترونهاي تأخیري روش کیپین است و دو روش آنی و

اجرا شود ،نتایج دو کد  NTMCو  MCNP4Cقابلیت مقایسهي

اسپریگز روشهاي تقریبی هستند که با وارد کردن تقریبهاي

کمتري را خواهند داشت .بنابراین هنگام استفاده از کد محاسباتی

کوچک و بزرگ از روش کیپین استخراج شدهاند .براي

 ،MCNP4Cبه جاي اینکه این کد با کتابخانهي پیشفرض

استخراج روش آنی از روش کیپین ،در بخش ( )9.9.1از

آن (به صورت سطح مقطعهاي پیوسته) اجرا شود ،آن با همان

تقریبهایی استفاده شده است که نزدیک به واقعیت هستند مثل

کتابخانهاي که براي برنامهي کامپیوتري  NTMCتعریف شد

یکسان دانستن تابع اهمیت کل نوترونها با تابع اهمیت نوترونهاي

(کتابخانهي شش گروهی هانسن) ،اجرا شد تا نتایج دو کد

آنی و یا یکسان دانستن تابع شار کل نوترونها با تابع شار

 NTMCو  MCNP4Cقابلیت مقایسه بیشتري را داشته باشند.

نوترونهاي آنی و غیره .این تقریبها ،تقریبهاي قابل قبولی
-

هستند زیرا نوترونهاي تأخیري کمتر از یک درصد جمعیت کل

شار حجمی و سطحی گروههاي نوترونی براي دو رآکتور

نوترونها را تشکیل میدهند یا به عبارتی دیگر بیش از  33درصد

تحقیقاتی  Godivaو  Popsyدر حالت بحرانی ،به وسیلهي

جمعیت نوترونهاي حاصل از شکافت ،نوترونهاي آنی هستند.

برنامهي  NTMCمحاسبه شد و نتایج آن ،با نتایج کد

پس انتظار میرود جواب به دست آمده از روش تقریبی آنی با

 MCNP4Cمقایسه گردید .شکلهاي  1و  ،9به ترتیب،

روش اصلی که روش کیپین است ،مطابقت خوبی داشته باشد .اما

شار حجمی و سطحی گروههاي نوترونی و شکلهاي  6و

براي استخراج روش اسپریگز از روش کیپین ،به کار بردن

 ،5به ترتیب ،شار حجمی و سطحی کل گروههاي نوترونی

تقریبهاي بخش ( )1.9.1یعنی یکسان دانستن تابع شار و تابع

را براي رآکتور تحقیقاتی  Godivaدر حالت بحرانی

اهمیت کل نوترونها با تابع شار و تابع اهمیت نوترونهاي

برحسب شعاع رآکتور نشان میدهند .همچنین شکلهاي 4

تأخیري ،مناسب نیست زیرا همانطور که اشاره شد نوترونهاي

و  3به ترتیب ،شار حجمی و سطحی گروههاي نوترونی و

تأخیري کمتر از یک درصد جمعیت کل نوترونها را تشکیل

شکلهاي  2و  ،3به ترتیب ،شار حجمی و سطحی کل

میدهند .پس اگر در نتایج حاصل از روش اسپریگز و کیپین

گروههاي نوترونی را براي رآکتور تحقیقاتی  Popsyدر

همگرایی مناسبی مشاهده نشود این امر را میتوان در تقریبهایی

حالت بحرانی برحسب شعاع نشان میدهند.
-

دانست که در این روش به کار برده شدهاند.

براي مقایسهي نتایج حاصل از اجراي برنامه  NTMCبراي
ضریب تکثیر مؤثر سیستم ،نمودار ضریب تکثیر مؤثر

 .7نتایج ،بحث و نتیجهگیری

برحسب غناي اورانیم  195براي رآکتور تحقیقاتی Godiva

براي ارزیابی نتایج برنامهي  ،NTMCمحاسبات این کد براي دو

در  4گروه انرژي ترسیم شد (شکل  .)29چون کد

رآکتور تحقیقاتی  Godivaو  [29 ،21] Popsyبا نتایج کد

 MCNP4Cتوانایی محاسبهي ضریب تکثیر سیستم براي

محاسباتی  MCNP4Cو مقادیر تجربی مقایسه شد .در این

تکتک گروههاي انرژي را ندارد ،نتایج شش گروهی

محاسبات ،از سطح مقطعهاي  4گروهی هانسن ] [26استفاده شده

ضریب تکثیر برحسب غناي اورانیم  195با هم ترکیب ،و

است .البته سطح مقطعهاي مورد نیاز ،توسط نرمافزار  ،NJOYاز

نتیجهي آن با مقدار به دست آمده از کد محاسباتی

بانک اطالعاتی  ENDF-6نیز قابل استخراج هستند ].[24 ،25

 MCNP4Cکه با استفاده از دستور  KCODEآن را

یکی از مهمترین مواردي که میتواند بر روي مقادیر

محاسبه میکند ] ،[6مقایسه شد .منحنی تغییرات ضریب

پارامترهاي نوترونی اثرگذار باشد ،کتابخانهي سطح مقطعهاي

تکثیر مؤثر رآکتور ) (Godivaبا غناي اورانیم ،195

استفاده شده در محاسبات است .در واقع مقادیر پارامترهاي

محاسبه شده با دو کد  NTMCو  MCNP4Cدر شکل 22

نوترونی به نوع کتابخانه و اینکه کتابخانه به صورت چند

نشان داده شده است .این منحنی نشان میدهد که نتایج

گروهی یا پیوسته باشد ،وابستهاند .برنامهي  NTMCاز کتابخانهي

حاصل از برنامهي  NTMCبا مقادیر به دست آمده از کد

شش گروهی هانسن براي انجام محاسبات استفاده مینماید .اگر

محاسباتی  MCNP4Cتطابق بسیار خوبی دارد.
99
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شار حجمی گروههای نوترونی

شار سطحی کل گروههای نوترونی

شعاع (سانتیمتر)

شعاع (سانتیمتر)

شکل  .2شار حجمی گروههاي نوترونی برحسب شعاع براي رآکتور

شکل  .1شار سطحی کل گروههاي نوترونی برحسب شعاع براي رآکتور

تحقیقاتی  Godivaدر حالت بحرانی.

تحقیقاتی  Godivaدر حالت بحرانی.

شار سطحی گروههای نوترونی

شار حجمی گروههای نوترونی

شعاع (سانتیمتر)

شعاع (سانتیمتر)

شکل  .7شار سطحی گروههاي نوترونی برحسب شعاع براي رآکتور

شکل  .7شار حجمی گروههاي نوترونی برحسب شعاع براي رآکتور

تحقیقاتی  Godivaدر حالت بحرانی.

تحقیقاتی  Popsyدر حالت بحرانی.

شار حجمی کل گروههای نوترونی

شار سطحی گروههای نوترونی

شعاع (سانتیمتر)

شعاع (سانتیمتر)

شکل  .4شار حجمی کل گروههاي نوترونی برحسب شعاع براي رآکتور

شکل  .3شار سطحی گروههاي نوترونی برحسب شعاع براي رآکتور

تحقیقاتی  Godivaدر حالت بحرانی.

تحقیقاتی  Popsyدر حالت بحرانی.
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شار حجمی کل گروههای نوترونی

ضریب تکثیر مؤثر کل گروههای نوترونی

شعاع (سانتیمتر)
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شکل  .6شار حجمی کل گروههاي نوترونی برحسب شعاع براي رآکتور

شکل  .11رابطهي بین ضریب تکثیر مؤثر کل گروههاي نوترونی و غناي

تحقیقاتی  Popsyدر حالت بحرانی.

اورانیم  195در رآکتور تحقیقاتی  Godivaبا استفاده از برنامهي  NTMCو
کد محاسباتی .MCNP4C

شار سطحی کل گروههای نوترونی

شعاع (سانتیمتر)

شکل  .9شار سطحی کل گروههاي نوترونی برحسب شعاع براي رآکتور
تحقیقاتی  Popsyدر حالت بحرانی.

ضریب تکثیر مؤثر گروههای نوترونی

در جدول  ،2ضریب تکثیر مؤثر سیستم براي دو رآکتور
بحرانی  Godivaو  ،Popsyمحاسبه شده با استفاده از
برنامهي  NTMCو کد محاسباتی  MCNP4Cو مقادیر
تجربی ] ،[23مقایسه شدهاند .براساس اطالعات این جدول،
تطابق خوبی بین مقادیر وجود دارد.
 براي ارزیابی نتایج حاصل از محاسبهي کسر مؤثر نوترونهايتأخیري ،این کمیت با برنامهي  NTMCو به روش آنی
براي دو رآکتور تحقیقاتی  Godivaو  Popsyمحاسبه و
نتایج حاصل از آن با مقادیر تجربی و همچنین مقادیر به
دست آمده از دو روش کیپین ] [4و اسپریگز ] [2مقایسه
شد .در جدول  ،1نتایج محاسبه و مقادیر تجربی ] [3و
خطاي هر یک از آنها ،برحسب (pcm=9/99992( pcm
داده شدهاند .با مقایسهي نتایج به دست آمده از کد  NTMCو
مقادیر تجربی ،تطابق خوبی بین آنها مشاهده میشود.
نتایج حاصل براي کسر مؤثر نوترونهاي تأخیري که با سه
روش آنی ،کیپین و اسپریگز محاسبه شدهاند ،در جدول  9آورده
شدهاند .در این جدول ،نتایج به صورت ( C/Eنسبت مقدار
محاسبه شده به مقدار تجربی) گزارش شدهاند .محاسبات روشهاي
مذکور با استفاده از چندین کتابخانهي متفاوت انجام شده
است .در قسمت مربوط به روش آنی ،محاسبه با استفاده از
کتابخانه هانسن و با برنامهي  NTMCانجام شده است و از
آنجایی که در این پژوهش ،تنها با روش آنی به محاسبهي کسر
مؤثر نوترونهاي تأخیري پرداخته شده است ،نتایجی براي
استفاده از کتابخانهي هانسن با دو روش کیپین و اسپریگز ارایه
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شکل  .11رابطهي بین ضریب تکثیر مؤثر گروههاي نوترونی و غناي اورانیم

نشده است .نتایج تمامی کتابخانهها به غیر از کتابخانهي
هانسن ،از مرجع ] [3استخراج شده است.

 195در رآکتور تحقیقاتی  Godivaبا استفاده از برنامهي .NTMC
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جدول  .1مقایسهي ضریب تکثیر مؤثر محاسبه شده به وسیلهي برنامهي

جدول  .2مقادیر تجربی و محاسبه شدهي کسر مؤثر نوترونهاي تأخیري با

 NTMCبا نتایج کد  MCNP4Cو مقادیر تجربی

روش آنی برحسب pcm

نام رآکتور

مقدار keff

محاسبه شده به وسیلهي
برنامهي NTMC

تجربی

مقدار محاسبه شده به وسیلهي برنامه NTMC

نام

محاسبه شده به وسیلهي

رآکتور

کد MCNP4C

مقدار
تجربی

kp

kt

Βeff

βeff

Godiva

9/3349±9/9999

2/9999±9/9929

9/3351±9/9991

Godiva

9/3236422±9/9999234

9/3349492±9/9999232

441/9±9/6

453±29

Popsy

9/3399±9/9992

2/9999±9/9999

9/3331±9/9991

Popsy

9/3391252±9/9992455

9/3399244±9/9992446

121/9±9/2

134±3

جدول  .7مقایسهي نتایج به دست آمده از روشهاي آنی ،کیپین و اسپریگز به صورت C/E

نام رآکتور

)βeff (pcm

تجربی

JEFF-3.0
)(MCNP4C

HANSEN
)(NTMC

C/E
ENDF/B-VI.8
)(MCNP4C

JENDL-3.3
)(MCNP4C

روش آنی
Godiva

453±29

2/99±9/92

9/33±9/91

9/33±9/91

2/99±9/91

Popsy

134±3

2/91±9/91

2/95±9/96

2/99±9/96

2/96±9/96

روش کیپین
Godiva

453±29

------

9/32±9/91

9/33±9/91

9/34±9/91

Popsy

134±3

------

9/34±9/99

9/34±9/99

9/33±9/99

روش اسپریگز
Godiva

453±29

------

9/32±9/91

9/33±9/91

9/35±9/91

Popsy

134±3

------

2/32±9/95

2/22±9/95

2/24±9/95

مقادیر پارامترهاي نوترونی محاسبه شده به خصوص کسر

بازتاباننده ،نتایجی متفاوت با مقادیر تجربی به دست میدهد.

مؤثر نوترونهاي تأخیري به سطح مقطعهاي کتابخانهي استفاده

علت این امر را میتوان در تقریبهایی دانست که در این روش

شده وابستهاند؛ از این رو ،اختالفی که در نتایج حاصل از

به کار برده شده است ].[2

بهکارگیري کتابخانههاي مختلف وجود دارد ،میتواند به دلیل
متفاوت بودن سطح مقطعهاي کتابخانهها باشد .نتایج جدول 9

تشکر و قدردانی

نشان میدهد که مقدار کسر مؤثر نوترونهاي تأخیري محاسبه

در پایان از زحمات بیدریغ استاد بزرگوار ،شهید دکتر مجید

شده ،توسط روش آنی با بهکارگیري کتابخانهي هانسن ،با

شهریاري ،به پاس پیشبرد علم شبیهسازي در رشتهي فیزیک هستهاي

مقادیر متناظر با سایر کتابخانهها وقتی که با همین روش محاسبه

تقدیر و تشکر نموده و بر روح پاکش صلوات میفرستیم.

انجام شده است ،تطابق خوبی دارد .اگر در تحلیل نتایج به دست
پینوشتها:

آمده از این سه روش ،به خوبی دقت نماییم درمییابیم که روش

2. Discrete Directions

آنی هر چند یک روش تقریبی بوده و نیاز به محاسبهي دو ویژه

1. Prompt Neutrons

مقدار دارد (نیاز به زمان بیشتر براي محاسبات) ولی نتایج بسیار

9. Delayed Neutrons

خوبی را براي رآکتورهاي بدون بازتاباننده و داراي بازتاباننده

6. Reactivity

ارایه میدهد .روش کیپین نیز مانند روش آنی براي رآکتورهاي

5. Neutron Transport Monte Carlo

داراي بازتاباننده و بدون بازتاباننده ،نتایج قابل قبولی را ارایه

4. Keepin

میدهد .اما روش اسپریگز تنها براي رآکتورهاي بدون بازتاباننده

3. Spriggs

نتایج قابل قبول ارایه میدهد و براي رآکتورهاي داراي
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