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nuclear reactor.

Keywords: Critical Enrichment, Chaos Theory, Lyapunov Exponent, Spherical Reactor- ZPR-III Model

*email: aabdisaray@yahoo.com

36/3/96 : تاریخ پذیرش مقاله93/11/1 :تاریخ دریافت مقاله

91

محاسبهي غناي بحرانی رآکتور کروي مدل . . . ZPR-III

 .1مقدمه

نوترون میباشد که بیشترین کاربرد را در محاسبات مرتبط با

پایداري رآکتورهاي هستهاي ،یکی از بنیاديترین مسایل در

رآکتورهاي هستهاي دارد .در معادلهي پخش بر خالف نظریهي

دینامیک رآکتورها است .در چند دههي اخیر ،تحلیل پایداري

ترابرد جهت حرکت نوترون در هر لحظه مورد توجه نمیباشد و

رآکتورهاي هستهاي به یکی از موضوعات جذاب و جالب توجه

توزیع نوترونها با تابع شار نوترون که به طور عام تابعی از فضا و

تبدیل شده است .در سالهاي اخیر ،کدهاي محاسباتی متفاوتی

زمان و انرژي میباشد توصیف میشود و آن ،چیزي جز

توسعه یافته و آزمایشهاي زیادي براي مطالعه و بررسی پایداري

حاصلضرب چگالی جمعیت نوترونها در سرعت آنها نیست [.]17

رآکتورهاي هستهاي انجام شده است [ 1و  .]1ولی تالش چندانی

معادلهي ترابرد نوترون یک معادلهي دیفرانسیلی -انتگرالی

براي تعیین مرزهاي پایداري یک سیستم مشخص ،انجام نگرفته

غیرخطی است که به روش تحلیلی قابل حل نمیباشد .لذا با

است و در تعداد کمی از مقاالت به پایداري مرزها اشاره شده

استفاده از فرضهاي سادهکننده ،میتوان توزیع زاویهاي شار نوترون

است [ 9و  .]4باید توجه داشت که رآکتورهاي هستهاي و به تبع آن

را در محلهایی که میزان جذب نوترون پایین است ،با حذف

شکافت هستهاي ،رفتار پیچیدهاي با طبیعت غیرخطی دارند.

متغیرهاي جهتی (سمتی) از تابع چگالی نوترون و با سادهسازي به

بنابراین معرفی روشهاي غیرخطی در بررسی پایداري ،عامل

معادلهي پخش تبدیل نمود و امکان استفاده از روشهاي حل

بزرگی در عملکرد ایمنی رآکتورهاي هستهاي و تجهیزات

عددي براي سیستمهاي پیچیده را فراهم ساخت [.]10

اساسیشان به حساب میآید [ 0 ،5و  .]7تاکنون روشهاي

معادلهي پخش نوترون یک معادلهي دیفرانسیلی جزیی است

جدیدي براي مطالعهي سیستمهاي دینامیکی با متغیرهاي میدانی

که رفتار نوترون را در داخل رآکتور هستهاي توصیف میکند.

پیوسته نظیر رآکتورهاي هستهاي معرفی شده است [ 9و .]3

براي حل معادلهي پخش که در آن شار و سطح مقطع تابع

نگاشتهاي تزویج یافتهي شبکه ( )1()CMLروشی بر پایهي یک

انرژياند ،الزم است جمعیت نوترونی به گروههاي انرژي زیادي

سیستم دینامیکی با متغییرهاي میدانی پیوسته است که در مکان و

تقسیم شود که در آن هر گروه انرژي نوترونهایی را در اثر کند

زمان گسستهاند [ .]16در این مقاله به معرفی یک مدل نگاشت

شدن از گروههاي با انرژي باالتر به دست میآورد و گروههاي با

تزویج یافتهي شبکه از معادلهي پخش نوترون پرداخته شده است.

انرژي باالتر نوترونهایی را مستقیماً از شکافت دریافت مینماید.

این مدل نقطهي شروع براي محاسبهي دینامیکی غیرخطی

نوترونها در اثر کندشدن از گروهی به گروه پایینتر از طریق

رآکتورهاي هستهاي است .در روش شبکهي نگاشت تزویج

جذب (که در بعضی موارد به شکافت هستهاي منجر میشود) و

یافته ،بیشتر فرایندهاي دینامیکی معموالً در نگاشتها فرمولبندي

یا بر اثر نشت از قلب رآکتور ،از بین میروند .در روش چند

میشوند [ .]11در این روش فرض بر این است که جمعیت

گروهی که در آن گسترهي انرژي نوترونهاي مورد بررسی

نوترونی ،با فیزیک و دینامیک خاص کنترل و بررسی میشود که

معموالً از حدود  6/61 eVتا  16 MeVگسترده است ،به تعداد

در ادامه به آن پرداخته خواهد شد .همچنین در این مقاله از طیف

متناهی بازه یا گروه تقسیم میشود .فرض میشود سطح مقطعها

نماي لیاپانوف( ،)1که ابزار تشخیص دینامیکی مفیدي براي

در هر گروه ثابتاند یعنی روي انرژي میانگینگیري شدهاند و در

رآکتورهاي هستهاي است ،استفاده شده است [ 11تا .]15

هر گروه مستقل از انرژي هستند ،هر چند که تابعی از مکاناند.

 .2معادلهی پخش نوترون

معادلهي پخش نوترون براي گروه انرژي gام میتواند به
شکل زیر نوشته شود [ 10و ]17



1  g 
 .Dg   tg g ( r , t ) 
Vg t

معادلهي ترابرد نوترون اساسیترین توصیف از توزیع انرژي،
زاویهاي ،فضایی و زمانی نوترونها میباشد و نقطهي شروع براي
بررسی رفتار نوترونها است [ .]10معادلهي ترابرد نوترون یکی از

G

G

اجزاي پایهاي براي توسعه و طراحی رآکتورهاي هستهاي و همچنین

g1

g1

 sggg  x g  gfgg  Sg
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مدیریت سوخت میباشد .این معادله مبناي توسعهي تئوري پخش
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که در آن  gنشاندهندهي گروه gام،

 1/6باشد ،تعداد شکافتها با زمان کاهش یافته و سرانجام پس از

 Vgسرعت نوترونهاي گروه ،g

گذشت یک فاصلهي زمانی معین که به طول عمر نوترون بستگی

 Фgشار نوترونهاي گروه ،g

دارد ،به صفر میرسد و اگر این ضریب بزرگتر از  1/6باشد،

 Dgضریب پخش نوترونهاي گروه ،g

تعداد شکافت یا قدرت سیستم با زمان افزایش مییابد.

 Σtgسطح مقطع کل براي نوترونهاي گروه ،g

راههاي مختلفی براي محاسبهي ضریب تکثیر مؤثر سیستم وجود

 Σsg′gسطح مقطع پراکندگی نوترون از گروه َ gبه ،g

دارد که روش مونتکارلو و کدهاي هستهاي چون کد ،MCNP

 xgطیف نوترونهاي آنی گروه ،g

 ... ،DOT ،ANISNاز آن جملهاند .در این مقاله براي اولین بار

 υg′تعداد نوترونهاي آنی گروه g

غناي بحرانی سوخت اورانیم  ،195براي یک رآکتور کروي ،با

 Σfg′سطح مقطع شکافت براي نوترونهاي گروه ،g

استفاده از نماي لیاپانوف محاسبه شده است.

 Фg′شار نوترونهاي گروه َ ،gو
 Sgچشمهي خارجی است.

( )4

 2.7نظریهی آشوب

در یک سیستم هستهاي ،معادلهي پخش نوترون براي به

آشوب ،یک رفتار طوالنی مدت غیردورهاي در یک سیستم

دست آوردن اطالعات مربوط به حالتهاي ناشناختهي رآکتور

قطعی است که وابستگی زیاد به شرایط اولیه نشان میدهد .منظور

شبیهسازي میشود .روش نگاشت تزویج یافتهي شبکه سهبعدي به

از رفتار طوالنی مدت غیردورهاي در سیستمهاي دینامیکی آن

طور قابل توجهی قادر است معادلهي پخش نوترون را بهتر از

است که مسیرهایی در فضاي فاز بسته وجود دارند که وقتی زمان

روشهاي حل عددي و تحلیلی مثل روش مونتکارلو و روش

به بینهایت میل میکند ،این مسیر به نقاط ثابت ،مدارهاي دورهاي و

اجزاي محدود( )9و  ...حل نماید [ 19تا  .]11این روش همچنین

یا مدارهاي شبهدورهاي منتهی نمیشوند [ .]11قطعیت گویاي آن

قادر است مقدار غناي سوخت را براي یک رآکتور با ابعاد معین

است که سیستم داراي پارامترها یا وروديهاي کاتورهاي نیست

پیشبینی کند .در مطالعهي حاضر ،از شکل گسستهي معادلهي

ولی رفتار بینظم این سیستمها از غیرخطی بودن ناشی میشود.

پخش نوترون در قالب روش نگاشت تزویج یافتهي شبکه استفاده

منظور از حساس بودن به شرایط اولیه در سیستمهاي دینامیکی این

شده است (پیوست).

است که مسیرهاي مجاور از هم جدا میشوند .در واقع این
خصوصیت ،تفاوت اصلی سیستمهاي دینامیکی آشوبناک با

 .7روش کار

سیستمهاي دینامیکی غیرآشوبناک است و محیط عمل پدیدهي

 1.7ضریب تكثیر مؤثر سیستم

آشـوب ،سیستمهاي دینامیکی است [ .]16یکی از راههاي حل

یکی از پارامترهاي مهم هر سیستم شکافتپذیر ،ضریب تکثیر

تئوري آشوب ،استفاده از نماي لیاپانوف است.

مؤثر آن است .این ضریب که تغییر خالص تعداد نوترونهاي
گرمایی از یک نسل به نسل بعد را به دست میدهد ،به صورت

 7.7نمای لیاپانوف

زیر تعریف میشود

نماي لیاپانوف یک ابزار بسیار قوي براي شناسایی آشوب

(تعداد نوترون گرمایی در نسل ( / )iتعداد نوترون گرمایی در نسل keff =)i+l

میباشد که در کنترل پایداري معادالت دیفرانسیل غیرخطی نیز

()1

مورد استفاده قرار میگیرد .این ،مطالعهي پایداري معادالت
ضریب تکثیر در یک سیستم پایا بعد از چند دور که سیستم

دیفرانسیل را بدون حل آنها امکانپذیر میسازد [ 19تا .]10

به حالت تعادلی رسید و شیوهي اصلی شار غالب گردید ،به مقدار

براي مطالعهي یک سیستم دینامیکی غیرخطی الزم است آن را با

ثابتی رسیده و مستقل از نسل میگردد [ .]17چنانچه این ضریب

استفاده نگاشتها مورد مطالعه قرار داد .نماي لیاپانوف ،مطالعهي

دقیقاً برابر  1/6باشد ،سیستم در یک قدرت ثابت کار میکند و

رفتار سیستم به وسیلهي نگاشت را به صورت عددي میسّر

آن را بحرانی مینامند .در صورتیکه این ضریب کوچکتر از

میسازد .در این بخش نماي لیاپانوف براي معادلهي پخش

99

محاسبهي غناي بحرانی رآکتور کروي مدل . . . ZPR-III

نوترون به دست آورده میشود .به منظور بررسی ویژگیهاي

براي نوشتن درایـههـاي ایـن مـاتریس ابتـدا معادلـهي پخـش

نماي لیاپانوف ،ماتریس ژاکوبی زیر معرفی میشود که پایداري

نوترون را با استفاده از روش تفاضل محدود به شـکل گسسـته در

خطی و بینظمی متغییرهاي میدانی سیستم را نشان میدهد [ 10و

آورده میشود .سپس مطابق درایههاي ماتریس ژاکوبی ،از شـکل

 .]17در ضمن براي مسئلهي مورد بحث ،این ماتریس (به خاطر

گسســتهي معادلــهي پخــش نــوترون مشــتق گرفتــه شــده و بــا

استفاده از دو گروه انرژي) از  4قسمت تشکیل شده است که

جايگذاري در درایههـاي مربوطـه دترمینـان مـاتریس بـه دسـت

بدین ترتیب ،تأثیر نوترونهاي هر گروه بر خودش و تأثیر

میآید .آنگاه از روي آن نماي لیاپانوف به دست میآید .مقادیر

نوترونهاي یک گروه بر گروه دیگر را نیز نشان میدهد.

منفی نماي لیاپانوف نشاندهندهي ایـن اسـت کـه ضـریب تکثیـر
مؤثر سیسـتم کوچـکتـر از یـک بـوده ( (k < 1و رآکتـور زیـر

Bn , N 

بحرانی است .براي مقادیر مثبت نماي لیاپانوف ،آشـوب خـواهیم
داشــت کــه نشــان مــیدهــد سیســتم ،آشــوبناک بــوده و واکــنش
زنجیره اي شکافت واگرا شده و چگالی نوترون و آهنگ شکافت
افزایش مییابند .در این حالـت کـه ضـریب تکثیـر مـؤثر سیسـتم
بـزرگتـر از یـک مـیباشـد ( (k > 1رآکتـور را فـوب بحرانـی
میگوینـد .و نهایتـاً در حالـت بحرانـی ( ،(k = 1نمـاي لیاپـانوف
صفر شده و واکنش زنجیرهاي شکافت پایا میشود [ 15و .]19
 .4نتایج و پیشنهادات
بـراي نشـان دادن کـارآیی محاسـبات غنـاي سـوخت رآکتـور بــا
استفاده از نماي لیاپانوف ،یک رآکتور کروي مـدل  ZPR-IIIبـا
تقارن سمتی و قطبـی در نظـر گرفتـه شـد .بـراي سـادهتـر نمـودن
محاسبات از دو گروه انرژي استفاده شد .قطر قلب رآکتور مـورد

()9

بحث 45/0 ،سانتیمتر و ضخامت پوشـش اطـراف قلـب رآکتـور

که در آن  inو  inپارامترهاي دینامیکی قابل مشاهده ،با  nبه

(بـه عنـوان بازتاباننــده)  96سـانتیمتــر مـیباشــد (شـکل  .)1جــرم

عنوان گام زمانی و  iبه عنوان مکان فضایی میباشند .در واقع دو

بحرانـــی ایـــن رآکتـــور  199/9کیلـــوگرم  U-195بـــا غنـــاي

گروه انرژي ( Фو  Ψنشاندهندهي شار نوترونهاي مربوط به

 40/96331درصد میباشد [ .]13مواد به کار رفته در سـاخت ایـن

گروه  1و  1میباشند) وجود دارد .ویژه مقدارهاي ماتریس

رآکتور و سطح مقطع آنها در جدولهاي  1تا  4و چگـالی مـواد



ژاکوبین  Bn,Nکه با , E Nn

, E 2n , E 3n ,

n
1

E

در جدول  5داده شده است.

نشان داده

براي آهن و آلـومینیم سـطح مقطـعهـاي ماکروسـکوپی جـذب

میشوند ،نماهاي لیاپانوف میباشند .با متوسطگیري از این نماها،

ناچیز و تقریباً قابل صرفنظر کردن میباشند ولی تأثیرشان بـر روي

متوسط نماي لیاپانوف از رابطهي
N

()4

)(i=1,2,3,…N

1
Ln Ein

N i1

سطح مقطع ماکروسکوپی ترابرد ( )Σtrgدر نظر گرفته شده است.

n 

مقادیر سطح مقطع ماکروسـکوپی را برحسـب غنـاي اورانـیم
میتوان به شکل زیر حساب نمود []19

و یا از رابطهي زیر به دست میآید []13
()5

1 N
 Ln Bn ,N
N i1

)i  i (235)  i (238)  N(235)i (235)  N(238)i (238

n 

~e N
) (l  ~ea
 a A i (235) 
)i (238
)M(235
)M(238

()0

که در آن  Bn , Nدترمینان ماتریس  Bn,Nاسـت .از هـر دو رابطـه
جواب یکسان به دست میآید [ 10 ،15و .]17
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جدول  .4دادههاي مربوط به دو گروه انرژي در دو ناحیه از رآکتور
پوشش قلب

قلب

سطح مقطع ()cm-1

6/61633

6/61103

Σf1

6/61140

6/61903

Σa1

6/1331

6/1169

Σtr1

6/69035

6/64619

Σs11

6

6/663099

Σf1

6/667043

6/61911

Σa1

6/9605

6/1391

Σtr1

جدول  .1چگالی اتمی ( )cm-9مواد به کار رفته در رآکتور
قلب

ماده

پوشش

6/660719×16

N195

6/64665×1614

6/667045×1614

N199

6/661907×1614

6/61931×1614

NAl

6/660199×1614

6/61641×16

NFe

6

شكل  .1مشبندي رآکتور کروي مدل .ZPR-III
جدول  .1مواد به کار رفته در قلب و پوشش رآکتور با چگالی و کسر

14

14

حجمی اشغال شده
کسر حجمی اشغال شده

چگالی (گرم بر

که در آن،

ماده

پوشش

قلب

سانتیمتر مکعب)

6/6613

6/146

19/75

اورانیم 195

6/999

6/153

13

اورانیم 199

6/6117

6/914

1/76

آلومینیم

6/6791

6/119

7/95

آهن

N 235
 ẽaغناي اورانیم و برابر
N 235  N 238

 ρچگالی اورانیم،
 Σiسطح مقطع ماکروسکوپی،
 σiسطح مقطع میکروسکوپی،

جدول  .2سطح مقطعهاي ماکروسکوپی مربوط به ناحیهي قلب رآکتور

 NAعدد آووگادرو است.

قلب رآکتور
سطح مقطع

آهن

آلومینیم

اورانیم 199

اورانیم 195

6

6

6/664660

6/669073

Σf1

وقتی غناي اورانیم تغییر میکند به ازاي هر مقدار از آن ،یک

()cm-1

ماتریس ژاکوبی به دست میآید .با حل این ماتریس و یافتن ویژه

6/666651

6/666670

6/664191

6/663117

Σa1

6/61691

6/69464

6/69517

6/69619

Σtr1

6/66713

6/66719

6/61507

6/61663

Σs11

یک میانگین براي این ویژه مقدارها به دسـت مـیآیـد کـه یـک

6

6

6

6/663099

Σf1

6/66660

6/66664

6/66145

6/61157

Σa1

نقطه از شکل  1را تشکیل میدهد ،به همین ترتیـب بـراي مقـادیر

6/61315

6/60013

6/65419

6/64944

Σtr1

مقدارهاي آن و سپس بـا اسـتفاده از رابطـهي ( )4یـا رابطـهي ()5

دیگر غنا ،این روند ادامه مییابد .در شکل  1مشاهده میشود کـه
به ازاي غنایی برابر با  40/91درصد( λ ،نماي لیاپانوف) برابر صفر

جدول  .7سطح مقطعهاي ماکروسکوپی مربوط به ناحیهي پوشش قلب رآکتور

و رآکتور بحرانی میشود .مقداري که از حـل تحلیلـی معادلـهي

پوشش رآکتور

پخش با دو گروه انرژي به دست میآید برابر  40/96331درصـد

سطح مقطع

آهن

آلومینیم

اورانیم 199

اورانیم 195

6

6

6/61633

6

Σf1

6/66669

6

6/61149

است که نشاندهندهي توافق خوب آن با حـل تحلیلـی مـیباشـد

()cm-1

[ .]13همچنین شار دو گروه نوترونی (شـکل  )9و شـار نـوترونی

6

Σa1

6/6114

6/6615

6/1941

6

Σtr1

کل (شکل  ،)4برحسب ابعاد رآکتور به دست آمده است .الزم به

6/66499

6/66651

6/69116

6

Σs11

ذکر است کـه رآکتـور فـوب نسـبت بـه زاویـهي سـمتی و قطبـی

6

6

6

6

Σf1

6/666697

6/666669

6/667063

6

Σa1

6/6179

6/6649

6/1944

6

Σtr1

متقارن بوده و فقط تابع شعاع میباشد .همچنین طول عمر متوسط
نوترون برحسب غناي اورانیم  195در شکل  5نشان داده شده است.
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نتایج به دست آمده حـاکی از آن اسـت کـه نمـاي لیاپـانوف
Lyapunov exponent

X=46.809
Y=0

شاخص رفتار قلب رآکتور است .غناي بحرانی سـوخت راکتـور،
که با استفاده از نماي لیاپانوف به دست آمده است دقیقـاً برابـر بـا
مقداري است که از حل تحلیلی حاصل شده اسـت .یعنـی زمـانی
که ،نماي لیاپانوف برابر با صفر ( )λ=°شود ضـریب تکثیـر مـؤثر
سیستم برابر  1میباشد که در این حالت رآکتور بحرانـی و غنـاي
سوخت غناي بحرانی است .با اسـتفاده از ایـن رهیافـت مـیتـوان

)Enrichment (%

مقدار غناي بحرانی سوخت براي انـواع رآکتورهـاي هسـتهاي را

شكل  .2رابطه بین نماي لیاپانوف و غناي سوخت (اورانیم .)195

محاسبه کرد.

First neutron flux
Second neutron flux

پیوست:
Neutron Flux

معادلهي پخش نوترون ،معادلهي ( ،)1را با دو گروه انرژي و براي
دو ناحیه از رآکتور کروي مـدل  ZPR-IIIرا بـا فـرض ایـن کـه
محیط همگن و یکنواخت باشد حل میکنیم .شاخصهـاي  1و 1
معرف گروههاي نوترون میباشند در این صورت داریم
قلب رآکتور:

)Radius (cm

شكل  .7شار نوترونی گروههاي  1و  1برحسب فاصله از مرکز رآکتور.

1 
 D1 2  a1  s 12  11f 1  12f 2   0
V 1 t

()7
Total Neutron Flux

1 
 D 2 2   a 2   s 12   21f 1   22 f 2   0
V 2 t

()9
پوشش (قلب) رآکتور (شاخص :)b

)Radius (cm

شكل  .4شار نوترونی کل برحسب فاصله از مرکز رآکتور.

1 b
 D1b  2b  a1b b  s 12b b  11b f 1b b  0
V 1 t
)Neutron Life time (sec

()3
1 b
 D 2b  2 b  a 2b b  s 12   21b f 1b   0
V 2 t

()16
در واقع ،گسستهسـازي معادلـهي پخـش نـوترون را از طریـق

)Enrichment (%

روش تفاضل محدود و بـا اسـتفاده از مـدل هفـت نقطـهاي انجـام

شكل  .1رابطه بین طول عمر متوسط نوترون و غناي سوخت (اورانیم .)195

میدهیم (شکل .)0
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) داریم9( و به همین ترتیب براي معادلهي
in, j,kl 

D2V2t n
D V t
(il, j,k  inl, j,k )  2 2 2 (in, jl,k  in, jl,k ) 
2
(x)
(y)
D 2 V2 t n
(i , j, k  l  in, j, k l ) 
(z) 2

(l  V2 t ) in, j,k  V1 t (s12  x 21f 1 )in, j,k  0

)14(
 برابر است باβ که در آن پارامتر
 1
1
1 

  ( 2  x 22f 2 )  2D2 


2
2
2 
 (x ) (y) (z) 

. مدل هفت نقطهاي.7 شكل

)15(

) یعنـی معادلـهي9( ) و7( به عنـوان نمونـه فقـط معادلـههـاي
حاکم بر قلب رآکتور را با روش تفاضل محـدود و بـا اسـتفاده از
مدل هفت نقطهاي گسسته نموده و براي یافتن درایههاي مـاتریس

)3( معادالت پوشش قلب رآکتور (بازتاباننده) یعنی معادالت

]14[ ژاکوبی آماده مینماییم

.) نیز به همین ترتیب به شکل گسسته درمیآیند16( و
:پینوشتها

n 1
n
  n  2 in, j,k   inl, j,k
1   i , j,k   i , j,k 
 D l  il, j,k



V1 
t
(x ) 2



1. CML: Coupled Map Lattices

 in, jl,k  2 in, j,k   in, jl,k

1. Lyapunov Exponent Spectra



 in, j,k l  2 in, j,k   in, j,k l 


(z) 2


9. Finite Element Method

(y) 2

4. Chaos Theory

(al  s12  x1lf l ) in, j,k  x12f 2 in, j,k  0

)11(
:در نتیجه داریم
Dl Vl t n
(il, j,k  inl, j,k ) 
(x) 2
Dl Vlt n
D V t
(i , jl,k  in, jl,k )  l l 2 (in, j,k l  in, j,k l ) 
2
(y)
(z)

in,j,lk 

(l  Vlt)in, j, k  Vl t x12f 2 in, j, k  0
)11(
 برابر است باα که در آن پارامتر
 l
l
l 

  (l  s12  x11f l )  2Dl 


2
2
(

x
)
(

y
)
(

z) 2 


)19(
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