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شبیهسازی توزيع شار نوترون در يک رآکتور ناهمگن بحراني استوانهای با غنای
سوخت مختلف به روش اجزای محدود
 علي جعفری، سهراب بهنیا،*رسول خدابخش
 ارومیه ـ ايران،57153-165 : صندوق پستي، دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم،گروه فیزيک

) به کار گرفتهr, z(  روش اجزاي محدود براي متغیرهاي فضایی معادلهي چند گروهی ترابرد نوترون در هندسهي استوانهاي دوبعدي:چکیده
 این روش گسستهسازي با چندجملهايهاي.) گسسته شده استr, z(  این معادله با استفاده از نواحی چهارگوش منظم در صفحهي.شده است
 در اینجا به شارهاي زاویهاي. به کار گرفته شده استANSYS  در برنامهي،درون یاب توان اول خطی و توان دوم مکعبی به عنوان توابع پایه
 نتایج به دست آمده نشان میدهد که شار نوترونها در ناحیهي سطح بیرونی قلب رآکتور. گسسته باشند،اجازه داده شده است تا در مرزهاي نواحی
 در نتیجه فاصلهي مرکز تا سطح بیرونی با شار نوترونی ثابت در مقایسه با یک رآکتور با غناي ثابت میلههاي سوخت.ناهمگن افزایش یافته است
 افزایش ناحیه با شار نوترونی ثابت نه تنها منجر به افزایش قدرت رآکتور با شکل و حجم هندسی یکسان میشود بلکه از نظر.افزایش می یابد
. محدودیتها را کاهش میدهد،)مهندسی مواد (قلب رآکتور

 رآکتور ناهمگن، رآکتور استوانهای، غنای سوخت، روش اجزای محدود:کلید واژهها

Simulation of Neutron Flux Distribution in a Cylindrical Critical
Heterogeneous Reactor with Different Fuel Concentrations, Using Finite
Element Method (FEM)
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Abstract: The finite element method is applied to the spatial variables of multi-group neutron
transport equation in a two-dimensional cylindrical (r, z) geometry. The equation is discretized using
rectangular sub regions in the (r, z) plane. The discontinuous method with the bilinear or biquadratic
Lagrang's interpolating polynomials and basis functions is used in the ANSYS program. Here, the
angular fluxes are allowed to be discontinued across the sub region boundaries. Some numerical
calculations have been made on a real cylindrical Aristotle reactor with different fuel concentrations on
the fuel rods; the results indicate that the flux and power of the heterogeneous critical reactor increase on
the edges of the core in comparison with the homogeneous one.
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شبیهسازي توزیع شار نوترون در یک رآکتور ناهمگن . . .

 .1مقدمه

میشوند؛  -2هدف نهایی تمامی آنهتا گسستته کتردن معادلتهي

یک رآکتور هستهاي سیستتمی استت کته در آن بتراي مطالعتهي

پ ش نوترون براي رسیدن به یک عبارت جبري است .مطالعتهي

پدیدههاي هستهاي یتا تولیتد انتر ي ،واکتنش زنجیتري شتکافت

حاضر به معرفی روش اجتزاي محتدود ( )FEMو گسستتهستازي

هستهاي شروع شده ،نگهداشته شده و کنترل میگردد .در مواقعی

معادلهي چند گروهی ترابرد نوترون با استفاده از روش گلرکین و

کته ستوخت داراي جترم بحرانتتی باشتد ،یتک واکتنش زنجیتتري

نحتتوهي ب ته کتتارگیري آن در مطالعتتهي پایتتداري یتتک رآکتتتور

خود -نگهدار به دست متیآیتد و در متواقعی کته جترم ستوخت

آزمایشگاهی میپردازد .روش اجزاي محدود به عنوان یک ابتزار

کمتر ،یعنی رآکتور در حالت زیربحرانی باشد ،میتوان بحترانتی

بسیار قوي براي حل عتددي بستیاري از مستایل فیزیکتی شتناخته

بودن آن را با استفاده از یک چشتمهي نتوترون ختارجی تضتمین

شده است ] 16 ،15و  .[17در سالهتاي گذشتته بتراي محاستبات

کرد ] 2 ،1و  .[3بررسیهاي پایداري یک سیستم رآکتور هستهاي،

ترابرد نوترون از روش تفاضل محتدود استتفاده شتده استت ] 6و

یکی از بنیاديترین مسایل در دینامیک رآکتورها است و مطالعهي

 .[18اما در بسیاري از کاربردهتا روش اجتزاي محتدود بته ختاير

معیار پایداري رآکتورهاي هستهاي اخیراً به یکی از جتذابتترین

قابلیت انعطافپذیري بته هنگتام مواجهته بتا شتکلهتاي هندستی

موضوعات تبدیل شده است ] 4تا  .[7تتاکنون سته روش استتفاده

نامنظم یا منحنیشکل و دسترسی بته سترعت هتمگرایتی زیتاد بته

شده است :نظریهي شتبه گتروه( ،)1نظریتهي لیتاپون ( 3] )2و  ]6و

هنگام استفاده از اجزاي با مرتبهي بتاال بته روش تفاضتل محتدود

قضتتیهي مقایستته( .)3از آنجتتا کتته معیارهتتاي پایتتداري م تلتت
وابستگی بسیار نزدیکی بتا يیت
محاسبهي يی

ترجیح داده میشود و از يترف دیگتر در روش اجتزاي محتدود

ویتمه مقتادیر دارنتد و از يرفتی

شتترایط متترزي بستتیار ستتادهتتتر از روش تفاضتتل محتتدود اعمتتال

ویمه مقادیر به جز در موارد خیلی محتدود بستیار

میشوند ] 7و .[19

مشکل است ،الزم است در روشهتاي استتفاده شتده تجدیتدنظر
شود ] 4و .[8

 -2روش محاسبات شبیهسازی

روشهتتتا و کتتتدهاي زیتتتادي بتتتراي تحلیتتتل ناپایتتتداري در

از نقطه نظر عملی و از آنجتا کته قصتد متا بتیشتتر پترداختن بته

رآکتورهتتاي هستتتهاي بته کتتار گرفتتته شتتده استتت ] 10 ،9و .[11

فضایی است که وابسته به مسایل سینتیک میباشد ،یک هندسهي

روشهاي حل عددي موجود براي يراحی قلب رآکتور ،ت متین

دو بعدي ) )r, zانت اب شتد .بتا توجته بته ایتن کته تتاکنون تنهتا

چگونگی توزیع قدرت رآکتور و ضریب تکثیر مؤثر ،با معادلتهي

مواردي از هندسههاي دوبعدي مسطح و یکبعدي بررستی شتده

پ ش نوترون ،که نیازمند محیط همگن استت ،آغتاز متیشتوند،

استتت ،ایتتن کتتار دیتتد جدیتتدتري بتته محاستتبات اجتتزاي محتتدود

هم چنتین بته شتار نتوترونی ایتن اجتازه داده متیشتود کته دوبتار

میدهد .اصول مهم براي فرمولبندي به ترتیب زیر است:

مشتقپذیر باشد .اگر دامنه از مواد ناهمگن تشکیل شده باشد ،آنگاه

-

تمام سیستم همان يور که در شکل  1نشان داده شده استت،

آن ناحیه باید به زیرناحیههایی( )4با مواد همگن تقسیم شود .سپس

در سطح ) (r, zبه تعدادي هالل( )5متنظم و متقتارن یتا جتز

این معادله به يتور جداگانته بتراي هتر یتک از زیرناحیتههتا حتل

محدود با سطح مقطعهاي مستطیل شکل تقسیم میشود.

میشود .باید تالش شود تا بتا استتفاده از شترایط مترزي تقریبتی،

-

پاسخهاي فرضی در سطح مشترک تطبیق داده شوند.

تعداد  4تا  9گره که به ترتیب نمایتانگتر چندجملتهايهتاي

در سالهاي اخیر روشهاي حل عتددي م تلفتی بتراي حتل

درونیاب الگرانتم بتا تتوان اول خطتی و تتوان دوم مکعبتی

معادلهي پ ش نوترون به کار رفته است که روش گرهتی ،روش

هستند ،در نظر گرفته میشود.

تفاضل محدود ،روش عناصر مترزي ،روش حجتم محتدود از آن
جملهاند؛ هر کدام از این روشها ،ضع

همانسان که در شکل  2مشاهده متیشتود در هتر زیرناحیته

-

و قتدرت ختود را دارد

توزیع شار زاویهاي با ترکیبی از این توابع پایه با ضرایبیکته
مقادیر شارهاي زاویهاي گره را نشان متیدهتد ،ت متین زده

] 13 ،12و  .[14با ایتن حتال ،همتهي آنهتا در دو خاصتیت مهتم

میشود.

مشترکاند -1 .تمام این روشها با معادلهي پ ش نتوترون آغتاز
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 1.2تقريبزدن چشمه و شار

Z

بتتراي تقریتتبزدن چشتتمه و شتتار ،چندجملتتهايهتتاي درونیتتاب
الگرانم به صورت یک چندجملهاي ) Ll(r, zدر هتر زیرناحیتهي
مستطیلی با تعداد  NPTگره به يتوريکته مقتدار آن در گتره  lام
برابر با یک و در تمام دیگر گرهها صفر باشد ،تعریت

  glمیتوان یک عبتارت
استفاده از این چندجملهايها و ضرایب m
تقریبی مانند )~ g (r, z
 براي شارهاي زاویهاي گسستهي نتامعین

r

شکل  .1معرفی یک زیرناحیهي مستطیلی در صفحه ).(r, z

9

8

7

4

m

) gm (r, zدر معادلهي ( )2به صورت ترکیب خطی آنها در نظتر

3

گرفت

5
6
3

4
2

1

2

NPT

~g 

 gm1 Ll
m

1

()3

l 1

شکل  .2نحوهي قرار گیري گرهها.

-

و با دادن شاخص به گرهها میتوان بته یتک عبتارت کلتی بتراي

از روش گسستهسازي که گسسته شدن شارهاي زاویهاي در

  glمیتواند به عنوان
تمامی سیستم رسید .يبق تعری
 ،ضریب m

مرزهاي زیرناحیهها را امکانپذیر میسازد ،استفاده متیشتود
-

].[14

مقدار شار زاویهاي در گره  lام تعبیر شود .اکنون باید تالش شود

بتته کتتارگیري روش گلتترکین ،کتته در آن از توابتتع وزنتتی

تتتتا جملتتتهي مربتتتوه بتتته چشتتتمه در معادلتتتهي ( )2یعنتتتی،

) S  S (r, zتقریب زده شود .براي این منظور مؤلفههایی
g
m

چندجملتتهايهتتاي درونیتتاب الگرانتتم بتتراي از بتتین بتتردن

g
m

(ظرایب بسط هارمونیکهاي کروي) از شار گره  کته در آن
gl
m

باقیمانده یا براي رسیدن به یک مجموعه از معادالت جبري

توابع )  R nk (m , m

بته منظتور پیتدا کتردن شتارهاي زاویتهاي گترههتاي نتامعین

 nهستند به شکل زیر تعری

استفاده میشود ] 20تا . [23
-

متیشتود .بتا

m
nk

 Rهارمونیکهاي کتروي درجتهي
میشوند

در تمامی روشهاي حل عددي در يراحتی قلتب رآکتتور،
ت مین توزیع قدرت و ضتریب تکثیتر متؤثر یتک معادلتهي

()4

) (k  0 ~ n

   wm R  ,
gl
m

m
nk

m 1

ترابرد چند گروهی دو بعدي مستقل از زمتان بته شتکل زیتر
استفاده میشود ] 24و .[25

gl
nk

که ایجاب میکند مؤلفههاي دقیق شار زاویهاي

)  (r g ) 1 ( g
)  ( g
.
 .

)  gt  g  Sg , g  (1 ~ IGM
r
r
r 
z



1

0

1

(   d  d R nk (, )  g (r, z, , ) / 2 )5
g
nk

()1
با فرض تقارن زاویهاي براي شار زاویهاي  ، رابطهي ( )1به

با رابطهي زیر تقریب زده شوند

صورت زیر بازنویسی میشود
()6

)  g
) 1 (r gm
m  m . .
 m  m . m 
r
r
z
1
g
( m1/ 2 m1/ 2   m1/ 2 gm1/ 2 )  gt m  gm 
r
)mSgm , g  (1 ~ IGM, m  1 ~ MMT

()2
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R gm  m m .ri 1 / 2  (mgl  mgl ) Llz ( d1   d 3 ) 
 lR


با فرض ثابت بودن سطح مقطتعهتاي نظیتر در هتر زیرناحیته،
مؤلفههاي چشمهي گرهها به شکل زیر در میآید
gg gl
Sglnk   (2n  1)sn
nk  X g  vgfg00l  (2n  1)Qglnk
g1

g1

()7



m m  (mgl  .g gml ) Llr ( d1   d 2 ) 
 lT



m  m .ri 1/ 2  (mgl  mgl ) Llz ( d 2   d 4 ) 
 lL


 Qglها مقادیر گرهتی مؤلفتههتاي بتا چشتمهي ثابتت
که در آن nk



m m  (mgl  mgl ) Llr (d 3  d 4 ) 
 lB


 glبته
هستند .براي ذخیرهسازي در کامپیوتر از تکانتههتاي شتار nk
جتتاي شتتارهاي زاویتتهاي  mglاستتتفاده متتیکنتتیم .بنتتابراین بستتط

NPT
NPT
 
l 
m m  mgl  Ll   m m  mgl  Ll  
 r 
r 
l1
l1

هارمونیکی کروي جملهي مربوه به چشمه با رابطهي زیر تقریب
زده میشود
n

NPT

Ll

()8

R S

gl
nk

l1

m
nk

NPT
NPT
l 
( m1/ 2   m1/ 2 )  mgl  Ll   gt m  mglLl 
r 
l 1
l 1

~g
Sm  

n 0 k  0

NPT
~
l 
( m 1/ 2   m 1/ 2 )  mgl1/ 2  Ll   m Smg
r 
l 1

در نهایت شرایط رابطهي ( )2با این فترض کته مقتادیر شتارهاي
gl
 mمعلوم باشند ،با تساوي زیر ،بر روي شار اعمال میشوند
1/ 2

()11
که در آن ،δdd' ،دلتاي کرونکر است و  dمربوه به جهتتی استت

)mgl1/ 2  2mgl  mgl1/ 2 , (l  1 ~ NPT

()9

که جاروب میشود (شتکل  ،)3و    برابتر بتا تفاضتل
gl
m

از فرض ) mgl  mgl1/ 2 , (l  1 ~ NPTبراي زاویهي

gl
m

مقادیر شارهاي زاویهاي در گرههاي یکسان ' lو  lاست که یکتی

شروع جاروب در هر مرحله از  ηاستفاده شده است [.]26

از آنها در زیرناحیتهي  Dijو دیگتري در یکتی از زیرناحیتههتاي
مجاور میباشد.
در معادلتتهي ( )4تتتابع بتتاقیمانتتدهي  R gmشتتامل تعتتداد NPT

 2.2گسستهسازی به روش گلرکین

براي حل معادلهي ( )2بر مبناي گسستهسازي بتا استتفاده از روش

مجهتتول  mglاستتت و مقتتادیر بیرونتتی هتتر زیرناحیتتهي مستتتطیل

گلرکین ابتدا یتک زیرناحیتهي ) (i, jدر نظتر گرفتته شتده استت

شکل ،یعنی  mglمعلوم هستند که در نهایتت روش گلترکین برابتر

(شکل )1

خواهد شد با

}Dij  (r, z)  ri1/ 2  r  ri1/ 2 , z j1/ 2  z  z j1/ 2

()12

) Ll R gm   0, (l  1,..., NPT

()10
که براي رسیدن به یتک مجموعته از معتادالت مشتابه کته شتامل
که به بازهي  iام در جهت  rو بازهي  jام در جهت  zمربوه است.

تعداد  NPTمجهول هستند به کار میرود ] 27و .[28

حال با توجه به رابطهي ( )2و با در نظر گرفتن گسستتهستازي فتو،،
مرحلهي تقریب که باقیمانتدهي ) R gm  R gm (r, zمعادلتهي 1
را بیان میکند به شکل زیر است ][9
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 0/001در میلهي مجاور افزایش داده شد کته ایتن میتزان افتزایش
براي حفت حالتت بحرانتی رآکتتور و از برنامتهنویستی معادلتهي
بحرانی رآکتور در محیط  Matlabبه دست متیآیتد .در نهایتت
براي استفاده از معادلهي ترابرد نتوترون بتراي رآکتتور مفتروض،
محیط کندساز رآکتور به صورت اجزاي چهاروجهی هرمی( )6بتا
 10گره و با در نظر گرفتن ستطح مقطتع میتانگین بتراي هتر جتز
مشبندي شد که شامل  110902گره و تعداد  78521جتز استت
که در شکل  7نشان داده شده است .با ثابت در نظر گرفتن غنتاي

شکل  .3مقادیر مطابق با جهت جاروب.

ستتوخت و مقتتدار آن در راستتتاي محتتوري ،غنتتاي ستتوخت در

 .3مثال يک رآکتور استوانهای واقعي
به عنوان مثالی از تحلیل معادلهي ترابرد نوترون بته کمتک روش

مشاهده میشود ،افزایش داده شد تا با حف حالت بحرانتی ،شتار

اجزاي محدود ،یک رآکتور استوانهاي واقعتی آزمایشتگاهی کته

نوترونهاي گرمایی و به تبع آن یکنواختی شتار شتعاعی رآکتتور

در آزمایشگاه فیزیک هستهاي دانشگاه آریستوتل یونان قرار دارد

استوانهاي ناهمگن و در نتیجه قدرت رآکتتور در فواصتل دور از

در نظر گرفته شده است ].[1

مرکز تا فاصلهي  40/115سانتیمتر نسبت به حالتت همگتن ]،[30

راستاي شعاعی در هر میلهي سوخت همانگونته کته در شتکل 8

ترکیب سوخت اورانیم يبیعتی فلتزي ( )U3O8و آب ستبک

که در شکل  9به صورت خطچین نشان داده شده است ،افتزایش

( )H2Oبه عنوان بازتاباننده استفاده شده است .فاصلهي هر میلهي

یابد .این نتیجته بتا سیستتمی بتا مش صتات[CPU(2.5GHz), :

ستتوخت از میلتتهي مجتتاور ختتود در راستتتاي شتتعاعی برابتتر 4/45

] Core (TM)2Duoبه دست آمد.

سانتیمتر در نظر گرفته شده و هر میلهي ستوخت بته سته قستمت
تقستتیم شتتده استتت کتته  25/15ستتانتیمتتتر آن هتتوا 1/07 ،متتتر آن

Air
25.15 cm

سوخت اورانیم يبیعی و  20/32سانتیمتر آن آب سبک به عنتوان
بازتاباننده است (شکل .]1[ )4
Fuel
107 cm

قلب رآکتور شامل  27میلهي سوخت است که قطتر ختارجی
هر یک از آنها همانگونه که در جدول  2دیده میشود برابتر بتا
 3/18ستتانتیمتتتر استتت .قلتتب هتتمچنتتین داراي غالفتتی از جتتنس

Light Water
20.32 cm

آلومینیم به ضت امت  0/89میلتیمتتر متیباشتد کته در محاستبات
شبیهسازي شده ایتن ضت امت نادیتده گرفتته شتده استت و قطتر
داخلی میلهي سوخت برابر با  3/09سانتیمتر است.

شکل  .4ساختار میلهي سوخت رآکتور مورد بررسی.

 .4نتايج
روش اجزاي محدود یکی شده با نرمافزار  [29] ANSYSبتراي
رآکتور استوانهاي تحقیقاتی دانشگاه آریستوتل (شکل  )5با ابعتاد
و مش صات داده شده در جدولهاي  1و  2بته کتار گرفتته شتد.
شکل  6نحوهي شبیهسازي رآکتور و میلتههتاي ستوخت را نشتان
میدهد .هر میلهي سوخت همانيتور کته در شتکل  4نشتان داده

شده از سه قسمت مجزا با روکشی از جنس آلومینیم مدلسازي شده
است .در این محاسبات براي آنکه بتوان معادالت ترابرد نتوترون
را براي یک رآکتور ناهمگن حل کرد ،غناي ستوخت در امتتداد
شعاعی با شتروع از  0/0145 g/cm3در میلتهي مرکتزي بته میتزان

شکل  .5رآکتور آزمایشگاهی دانشگاه آریستوتل.
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جدول  .1ثابتها و ابعاد رآکتور دانشگاه آریستوتل
مش صات

3

2

( )g/cm

حرارتی ()W/m k

)(J/kg k

آب سبک

1/00

1000

4186

فوالد ضدزنگ

8/03

19/9

500

هوا

0/0013

0/025

718

آلومینیم

2/7

236/88

910

مواد ساختاري

30

20

10

0.028

جدول  .2ابعاد و مش صات رآکتور دانشگاه آریستوتل
اجزا

جنس مواد

میلههاي سوخت

آلومینیم

محفظهي رآکتور

ضدزنگ
-

)(mm

)(cm

0/89

3/18

1/5

100

123/24

1/52

-

123/24

1/07

Fuel
coconcentration
ncentratio n
Fuel

0
0.014

شکل  .8الگوي تغییر غناي سوخت در میلههاي سوخت در راستاي شعاعی

ارتفاع ()m

رآکتور ناهمگن.
Neutron Flux

)Flux (Millions

قلب رآکتور

فوالد

ض امت غالف

قطر خارجی

0.026

0.024

0.022

0.02

0.018

0.016

Fuel
rods
in ainradious
a radius
rods
Fuel

چگالی

قابلیت هدایت

ظرفیت گرمایی

40

)Distance (cm

شکل  .9توزیع شعاعی شار نوترون گرمایی یک رآکتور استوانهاي ناهمگن با
غناي سوخت م تل

و مقایسهي آن با یک رآکتور همگن با چشمهي ثابت.

 .5تحلیل و تفسیر نتايج
محاسبات بحرانی براي رآکتور ناهمگن و مقایسهي اختالف شتار
شکل  .6شبیهسازي میلههاي سوخت رآکتور دانشگاه آریستوتل .

نتتوترون گرمتتایی در راستتتاي شتتعاعی بتتا حالتتت همگتتن ،نشتتان
میدهد کته در رآکتتور نتاهمگن ،یکنتواختی شتار نتوترون و در
نتیجه قدرت ظاهر شده در مقایسته بتا حالتت همگتن در راستتاي
شعاعی قلب رآکتور افزایش مییابتد .بنتابراین بتراي تولیتد یتک
مقدار معین انر ي ،میتزان مصترف ستوخت در نیروگتاه نتاهمگن
نسبت به همگنکاهش مییابد .براستا

دادههتاي موجتود بتراي

رآکتتتور تحقیقتتاتی دانشتتگاه آریستتتوتل ،محاستتبات انجتتام شتتده

نشاندهندهي افزایش شار نوترون گرمایی در ناحیهي مرزي قلتب
رآکتور ناهمگن بوده و میزان غناي میلههاي ستوخت در راستتاي
شعاع استتوانه مطتابق شتکل  8تعیتین گردیتد .ایتن الگتوي غنتاي
شکل  .7مشبندي حجم کندساز رآکتور دانشگاه آریستوتل .

سوخت را میتوان به سادگی براي هر رآکتور استوانهاي دیگري
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:پينوشتها

شتتدهاي محاستتبهکتترده و از نتتتایج آن در

بتتا هتتر قتتدرت تعری ت

1. Semi-Group Theory

 الزم به ذکر است که با توجه به حجم.يراحی قلب استفاده نمود

2. Lyaponouv Theory

پردازش صورت گرفته براي رآکتورهاي صنعتی به منظور کاهش

3. Comparison Theorem

 براي کاهش.زمان محاسبه الگوریتمهاي ارایه شده باید بهبود یابد

4. Subregions

زمان پردازش همچنین میتوان از روشهاي دیگري نظیر آشوب

5. Tori

استفاده نمود که محاستبات مقتدماتی ایتن روش در دستت اقتدام

6. Tetrahedral
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