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دی یآرتووی هسوتهای

و سووت

حول شوده و یفتوای الن ععوادلا

بوه ب یسوا عوابز عوزنوز انو تی الدتو ون دی فاصولهی بون الوال

 پالنو-  با استفاده از معادلهی فوور:چکیده

 پالنو-  روعا معادلهی فوور- با استفاده از یوش حل عددی یونژ، دی ان یاستا. بوشه پ داتته شدVVER-1000
++

 هو چنون بوا بوه. اسوتفاده شودC رای از زبوان ب ناموهنونسوا
شبنهسازی شده و عوابز عوزنوز انو تی الدتو ون دی فاصولهی بون

 ب ای باال ب دن دق.و سوت عحلنل شد
هستهای دی منلهی سوت

الدت ونهای عبویی دی فاصلهی بن الال

 وارنش شداف،GEANT4 رایگن ی رد مون رایلو

 نتانج نشان داد ره االلب الدت ونها دی انو ناحنوه گ موانا بووده و عوابز عوزنوز انو تی آنهوا از عوابز عوزنوز.آمد

و سوت هستهای به دس

الال

 ه چنن به ب یسا اث گاز ر نپتون ب عابز عوزنز ان تی الدت ون پ داتته و مالحظه شد روه گواز ر نپتوون اثو نواچن ی بو عوابز. مارسول دوی اس
.عوزنز الدت ونها داید
VVER-1000  رآکتور هستهای، فاصلهی بین غالف و سوخت، پالسمای چند مؤلفهای،توزیع انرژی الکترون
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Investigation on Electron Energy Distribution in Multi- Component Plasma
in Nuclear Fuel Rod Gap
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Abstract: The electron energy distribution function in fuel rod gap of Busheher’s VVER-1000 nuclear
reactor was investigated using the Fokker-Planck equation. In this regard, the Fokker-Planck equation
was solved by using the Runge-Kutta numerical method, and the non-equilibrium behavior of electrons
passing through the gap, as an absorbing medium, was evaluated and analyzed. The programming
language C++ was employed to acquire high accuracy. Besides, by utilizing the Monte Carlo GEANT4
code, the fission reaction in the fuel rod was simulated and the energy distribution of electron was
calculated. Furthermore, it was found that most of the electrons are essentially thermal in the fuel rod gap
and the electrons energy distribution is far from Maxwellian distribution. Also, the krypton effect on the
energy distribution of electron was investigated. One of the outstanding points that should be mentioned
here is that the krypton has no significant effect on the energy distribution function of electrons in the
fuel rod gap.
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 .1مقدمه

ساده شدهای از معادلهی ع اب د بوولت م اسو

دی عص حاض پژوهشهای زنادی دی ایعباط با سوت
و وارنش شداف

هسوتهای

ب ای ب یسا پدندهی ع اب د ذیه دی دیون سنست های دایای شنب

دی یآرتویهای هستهای انجام شوده اسو  .دی

محاسوبه ،از زبوان

ان زمننه ،محصولهای شداف

عولند شده دی منلوهی سووت

چگالا و دما اس  .به منظووی بواال بو دن دقو

ب نامهنونسا  C++استفاده شده اس  .هو چنون بوا اسوتفاده از رود

از

اهمن بس انا ب تویدای هستند .ان محصولها به دو دسته عقسن
موواشوووند ،ععوودادی از آنهووا دی سوووت
سوت

مون رایلوی  GEANT4یفتای راعویهای الدت ون دی دیون ان

حوول شووده و دی بسووت

پالسما شبنهسازی و نتانج حاصل از حل معادلهی فوور  -پالنو

باقا مامانند ،ولا ب توا از محصوولهوای گوازی ماننود

با نتانج رد مقانسه شوده اسو  .دی م جوز ] [6ننو از شوبنهسوازی

زنون و ر نپتون و نا محصولهای ف ای نظن ند ،س ن و یوبنودن
دی سوووت

نووامحلولانوود و عحو

مون رایلو دی ععنن عوابز عوزنوز انو تی الدتو ون اسوتفاده شوده

ح رووات عصووادفا از سوووت

اس  .از ط

تایج ماشوند.
دی ابتدای رای یآرتوی بوا گواز

و سوت

اث قابل مالحظهای ب ان عابز نداید .دی ان یابیوه ،نتوانج م جوز

هلن با فشای حدود  2/5مگاپاسدال پو مواشوود و محصوولهوای
ن

دنگ دی ان پژوهش به ب یسا اث گواز ر نپتوون

ب عوزنز ان تی الدت ون پ داتته شد و مالحظه شد روه انو گواز

فاصلهی بن الال
شداف

روه ابو ای مناسوبا

پس از ت وج از سوت

] [7با نتنجهی به دس

آمده دی ان مقاله ه توانا داید.

واید انو فاوا شوده و عشودنل

پالسمای چنود مؤلفوهای موادهنود روه دایای نوونهوانا بوا

دیجهی نونش باال (حدود  20عوا  22م عبوه اسو

 .2معادلهی فوکر -پالنک

] .[1از طو

معادلهی بولت م عوصنفرنندهی یفتای الن ععادلا ذیات دی ن

دنگ الدت ونها ،ذیات بتای پ ان تی و پ عوهوای گاموا ننو واید

محن جاذب اس  .دی انو یاسوتا آهنوغ عرننو ات عوابعا ماننود

ان فاا مواشووند و محنیوا بوا شونب دموانا و فشوای بوه وجوود

احتمال نافت ذیه دی فاای فاز ،ب اب جمز عبایتهانا هو چوون

ماآویند ره سبب انجاد مقاوم

دمانا ماشود.

ندا از ندات مه دی سالم
سوووت

نن وهای تایجا ،ب توید و پخش ذیات اس  .معادلوهی ع ابو د

یآرتوی هستهای ،دمای منلوهی

اس و  .الزم بووه ذر و اس و

ذیات دی سنست های دایای شنب چگالا و دما ان اس

رووه دمووای منلووهی سوووت

یآرتویهوووای  VVER-1000دی شوو ان طبنعوووا حووودود 1000
رلون اس

ره دی آن r ،v ،F(x) ،m ،w(x,v,t) ،و  ،  vبوه ع عنوب ،عوابز

ماگن د .از انو یو دی انو مقالوه بوه ب یسوا عوابز عوزنوز انو تی
و سووت  ،روه دی انتقوال دموای

عوزنز دی فاای فاز ،ج م ،نن و ،س ع  ،شونب موقعنو

مؤث اس  ،پ داتته شوده اسو  .دی واقوز مسوللهی عبووی

هستند .دی ح ر های ب اونا ،ب یسا رامل ن

الدت ون دی فاصلهی بن الوال
سوت


)F(x
w
(  v.r 
 v )w(x, v, t )  ( )coll
t
m
t

(1

و بوا افو انش آن ،یآرتووی دی شو ان بح انوا قو ای

ذیات بایدای سب

از ن

][8

سع

و شونب
سنسوت

مار وسدوپا شامل حل همهی معادلههای مند وسدوپا اس

محن جاذب ب یسا شده اس .

و

چووون انو امو نوواممد اسو  ،عوصوونف آمووایی یا جووایگو ن

پژوهشهای چندی دی ایعباط با محاسبهی عابز عوزنوز انو تی
الدت ون انجام شده اس

] .[4 ،3 ،2دی ان پژوهشها عابز عوزنوز

مووارنوون  ،بووه عبووایت دنگ و سنسووت یا بووه وس ونلهی مترن هووای

ان تی الدتو ون دی نو

مؤلفوهای محاسوبه شوده

و تن هووای

پالسومای عو

مار وسوودوپا عوصوونف مووارنوون رووه دایای افوو
راعویهای هستند.

اس  .هو چنون دی م جوز ] [5بوه محاسوبهی عوابز عوزنوز انو تی

بووا دی نظوو گوو فت پ ارنوودگاهووای زاونووهای روچوو

الدت ون دی پالسمای عولند شده به وسنلهی شداف  -پایهها اشایه
(1

دی

و

ب ه رنشهای رولنا ،از معادلهی بوولت م بوه معادلوهی فوور -

با به روایگن ی یوش حول عوددی یونوژ -روعوا( 2عوزنوز انو تی

معادلهی پخوش بوا

شده اس  .دی ان مقاله با استفاده از معادلهی فور  -پالنو
الدت و ون دی فاصوولهی بوون الووال
 VVER-1000بوشه  ،به دس

و سوووت

پالن

مایسن  .معادلهی فور  -پالن

مشتقهای م عبهی دوم اس

هسووتهای یآرتوووی

آمده اس  .ان عابز عوزنز شدل
41

ن

ره دی یناضنات عح

عنوان معادلهی

ب یسا عوزنز ان تی الدت ون دی پالسمای چند مؤلفهای دی . . .

رولموگ و

(3

از آن نام ب ده ماشود و ماعووان آن یا از بسو

معادلهی ر ام ز -مونال( 4به دس

الدت ونهای نسبنتا عالوه ب اعال

آوید ][8

اعال

w

  1 ( ) D (x) w
t
x

(2

(5

ان تی ب توویدی دایای

ان تی عابشا نن هستند ره با یابیه زن مشخص ماشود
dE
e2 2 N  Z2(T  mc2 )  2(T  mc2 ) 4 
( ) rad 
)
4 ln
 
dx
4 
137 m2c 4 A 
mc2
3

(

دی ان حال  ،ض نبهای ) Dν(xب ای  ν ≤ 3صف ف ض شده و

رووه دی آن T ،ان و تی جنبشووا الدت و ون I ،ρ ،A ،Z ،و  ، Nبووه

منتهووا

ع عنب ،عدد اعما ،عدد ج ما ،چگالا محن مویدگذای ،انو تی

بسوو ر اموو ز -مونووال بووه معادلووهی فووور  -پالنوو

ماشود .دی واقوز انو معادلوه ابو ایی بو ای عوصونف ف اننودهای
مایروی( 5پنوسته اس

ب انگن ش متوس و عدد آووگادیو هستند.

ره حافظهی مترن فقو م بووط بوه نو

یفتای راعویهای الدت ونها دی سه ناحنوهی سووت

زمان عقبع اس .

فاصوولهی بوون الووال

و سوووت

هسوتهای،

هسووتهای ،بووا اسووتفاده از روود

مون رایلوی  GEANT4شبنهسازی شده و عوابز عوزنوز انو تی
 .3روشهای به کار گرفته شده

الدت ون به دس

دی ان مقاله از معادلهی فور  -پالنو
ان تی الدت ون دی فاصلهی بن الال

آمد.

بو ای ععنون عوابز عوزنوز
هستهای یآرتوی

و سوت

 .4تجزیه و تحلیل محاسباتی

 VVER-1000بوشووه اسووتفاده شوود .حوول انو معادلووه بووه ععنوون

 1.4استفاده از معادلهی فـوکر -پالنـک در تعیـین توزیـع انـرژی

ض نبهای پخش( 6و یانش( 7نناز داید .دی ان پژوهش ضو نب

الکترون

یانش ب اب عوان انستانندگا بته( 8ب ای ح رو
ن

ب ای ععنن عابز عوزنوز انو تی الدتو ون عبوویی از فاصولهی بون

ذیات بوایدای دی

الال

محن مادی دی نظ گ فته شد .الدت ون دی حن عبوی از ان

محن مادی با آن ب ه رنش مارند.
یابیووهی بتووه بووه عوصوونف ف اننوود اعووال

 1 2  kT
w (c, t )  1   dE

 
w (c, t )
 ( ) w (c, t )  2 2 
t

 c   m
 mc   dx

ان و تی الدت و ون از

ط نق ب توید و گسنل عابش (نونش و عابش ع م ی مواپو دازد

(6

][9

(3

dE dE
dE
 ( )ion  ( )brams
dx
dx
dx

الدت ونهای نانسبنتا دایای اعال

ان تی از ط نق نونش هسوتند.

اعال

ان تی دی واحد طول مسن ان اس

همانگونه ره اشایه شود (معادلوهی  ، 3ضو نب یانوش ب ابو

عوان انستانندگا و ض نب پخش ب اب  kTدی نظو گ فتوه شود.
m

بازهی ان تی الدت ونها دی فاصلهی بن الوال
ناحنهی رالسن

][10

dE
e2 2 2N Z  T(T  mc2 )2 2
( )c 
)

ln
dx
4  mc22A 
2l2mc2

و سوت

از معادلهی فور  -پالن

استفاده شد (معادلهی 2

و سووت

بوه دو

و نسبنتا عقسن و از عق نب رند شودن پنوسوته

استفاده شد .محاسبهی ض نب پخش ،مسوتل م زموان واهلوش بوود
ره از یابیهی زن استفاده شد ][11
(

u

(7

1

(1  2 )  (2 1  2  1  2 ) ln 2  (1  1  2 )2 
8


m
(1 
) ) r2r (r u
mf



رووه دی آن m ،جوو م ذیات ویودی mf ،جوو م ذیات زمننووه و αr

(4

ثاب
(8
42

پخش اس

ره چنن به دس

ماآند ][11

)(c. g. s

8Z2f Z2e 4 ln 
m2

r 
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ره دی آن ln  ،لگاینت رولنا اسو

روه معو

2000

سویط مقیوز

ب توووید الدتوو ون -الدتوو ون و الدتوو ون -نووون ] [12و ب ابوو

1500

1/2
/

T

(جدول . 1

1000

معادلهی ( 6با استفاده از یوش عددی یونژ -روعا دی حالو
پانا حل شد.

500

 2.4استفاده از کد  GEANT4در تعیین توزیع انرژی الکترون

رد مون رایلوی  ،GEANT4ن
بووه زبووان ب نامووهنونسووا  C++اسو

12

اب ای شبنهسازی نوشته شوده
رووه دی پووژوهش حاضو بو ای

شدل  ،1نتانج حاصل از حول عوددی معادلوه فوور  -پالنو

10

8

4

6

˚

2

شکل  .1مقانسهی عابز عوزنز ان تی الدت ون؛ یوش یونژ -روعا (ت فاصوله-
فاصله و رد محاسباعا ( GEANT4ت پ .

بوه

1800

یوش یونژ -روعا و بوا اسوتفاده از رود محاسوباعا  GEANT4یا
نمانش مادهد .مقانسهی نتانج به دس

1600

آمده با استفاده از تیای

1400
1200

شدل  2عوزنز ان تی الدت ون دی سه ناحنهی سووت  ،فاصولهی

1000

هستهای یا ره بوا اسوتفاده از رود محاسوباعا

800

آمده اس  ،نشان مادهد.

600

ب ای ب یسا اث گاز ر نپتون ب عوابز عوزنوز انو تی الدتو ون

400

ابتدا عوزنز ان تی دی گاز هلن دی ابتدای رای یآرتووی محاسوبه و

200

 GEANT4به دس

سپس حاوی گاز ر نپتون ه دی نظ گ فته شد .نتانج دی شودل
12

 3نشان داده شدهاند .نتانج م جز ] [7نن دی ایعباط با ان موضوع

انجام نشده اس

6

˚

شکل  .2عابز عوزنز الدت ون دی سوت (ت  -نقیه  ،فاصلهی بون الوال

ره دی ایعباط بوا موضووع مقالوه ،پژوهشوا

(ت چن

و الال

و سووت

(ت پ  ،ععنن شده با استفاده از رد محاسباعا .GEANT4

و عنها پژوهش مشابه م بوط به محاسوباعا اسو

1600

رووه عوس و دسووا و هاس و ] [4ب و ای ععنوون عووابز عوزنووز ان و تی
الدت ون دی ن

˚

انرژی الکترون ()MeV

اس .
الزم به ذر اس

10

8

4

2

1400

لولهی پوشش داده شوده بوا موواد شوداف پوذن

1000

مادهد.

800

جدول  .1رسو محصوولهوای شوداف
سوت

600

و

دی ش ان عادی ][13

400

محصول

رس

131

0/08

85

0/10

I

Kr

شار (یکای اختیاری)

1200

انجام شده اس  .شدل  4نتانج حاصول از انو پوژوهشهوا یا نشوان

موجوود دی فاصولهی بون الوال

شار (یکای اختیاری)

استانداید عوافق یضان بخشا یا نشان مادهد.
و سوت

˚

انرژی الکترون ()MeV

شبنهسازی یفتای راعویهای الدتو ون مووید اسوتفاده قو ای گ فو .

بن الال

شار (یکای اختیاری)

)  23  ln( n 3f 2اس  .دی محاسبههوا از م جوز ] [13اسوتفاده شود

دنگ گازهای نجنب

0/05

سان هالوتنها

0/05

فل ات قلنانا

0/12

200

12

10

8

6

انرژی الکترون ()MeV

4

2

˚

˚

شکل  .3اث ر نپتون ب عابز عوزنز ان تی الدتو ون دی فاصولهی بون الوال
سوت
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هستهای؛ گاز هلن (ت پ  -م بز و هلن به هم اه ر نپتون (دان ه .

و

ب یسا عوزنز ان تی الدت ون دی پالسمای چند مؤلفهای دی . . .
102

P=100 TORR
T=300˚K
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شکل  .5عابز عوزنز ان تی الدت ون دی فاصلهی بن الال

شکل  .4عوزنز ان تی الدت ون ].[4

دی بازهی ان تی  1keVعا  ،3keVبه دس

و سووت هسوتهای

آمده از معادلهی فور  -پالن

.

از آنجووانا رووه پووژوهش دسووا و هاسو دی شو ان فشووای و

مارسولا دوی اس  ،اما بسونایی از الدتو ونهوا گ موانا هسوتند.

ره رامالً با ش ان فشای و دمای فاصلهی

میابق شدل  2عوزنز انو تی الدتو ون دی سوه منیقوهی سووت ،

هستهای پوژوهش حاضو متفواوت اسو  ،از

هسووتهای بووا ب وه رووایگن ی روود

دمانا انجام گ فته اس
بن الال

و سوت

فاصوولهی بوون الووال

محاسباعا  GEANT4به دسو

شدل  4عنها به منظوی نشان دادن یوند نمودای استفاده شده اسو .
دنگ ب ای ان ره ان شدل با نمودای به دسو

از ط

و سوووت

اس

آموده از

ره الدت ون دی سوت

آمود؛ نتوانج نشواندهنودهی انو
دایای ان تی بونشعو ی اسو

ر ع ن ان تی یا داید .دلنل ان امو آن اسو

و دی

روه بنوا بو

پژوهش حاض قابول مقانسوه باشود ،دی شودل  5بوازهی انو تی از

الال

 1keVعا  3keVانتخاب شده و عابز عوزنز ان تی الدت ون مجدداً

عع نف عوان انستانندگا ،الدت ون بوا طوا فاصولههوای بو ی عو

ع سن شده اس .

ب تویدهووای متفوواوت بوونشعو ی یا بووا محوون مویدگووذای انجووام
مادهد و ان موضوع سبب راهش ان تی الدت ون ماشود.

با مقانسهی دو شدل  4و  5مالحظه ماشود ره یوند عرنن ات

نتنجهی دنگ ی ره از ان پژوهش به دسو

ان دو نمودای مشابه ه اس .

آمود انو اسو

ره گاز ر نپتون اث بسنای ناچن ی ب عابز عوزنوز انو تی الدتو ون
دی فاصوولهی بوون الووال

 .5نتیجهگیری
عوابز عوزنوز انو تی الدتو ون دی فاصولهی بون الوال

نشاندهندهی ان موضوع اس ؛ دی ان م جز دلنل ان امو عودم

و سووت

هستهای دی یآرتوی هستهای  VVER-1000بوشه  ،با اسوتفاده از
معادلهی فور  -پالن

به دس

هماهنگا دی ع ازهای ان تی ب انگن ش نون ر نپتون و اعو هلون

آمد .ان معادله بوا یوش عوددی

ذر شده اس  .ه چنن بوا عوجوه بوه انو روه ویود ر نپتوون بوه

محاسوبه

و سوت

هستهای باعا افو انش چگوالا آن

ماشود ،ماعوان نتنجه گ ف

ره عابز عوزنز ان تی دی چگوالاهوای

یونژ -روعوای م عبوهی  4حول و بو ای بواال بو دن دقو
ب نامووهای بووه زبووان  C++نوشووته شوود .ه و چنوون بووا رم و

فاصلهی بن الال

روود

متفاوت فاصلهی بن الال

مون رایلوی  GEANT4یفتای الدت ون دی فاصلهی بن الوال
و سوت

باقا ماماند.

هستهای شبنهسازی شد .نتوانج نشوان داد روه دی طنوف

ان تی ،االلب الدت ونها دایای ان تی پانننا هستند و ان موضوع
به عل
دس

و سوووت

داید ،نتووانج م جووز ] [7نن و

ب ه رنش الدت ون با مادهی جواذب اسو

روه باعوا از

دادن ان تی به وسنلهی الدت ون ماشوود .مالحظوات دقنوق

عددی و شبنهسازی نشان داد ره عابز عوزنز ان تی الدت ون از عابز
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و سوت

هستهای عق نباً بودون عرننو

1393 ،69 ،مجلهی علوم و فنون هستهای

پینوشتها
1. Fokker-Planck Equation
2. Runge-Kutta
3. Kolmogrove Equation
4. Kramer-Moyal Equation

5. Markov Process
6. Diffusion Coeficient
7. Drift coefficient
8. Bethe Stopping Power
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