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تحلیل تجربی و عددی رفتارهای گذرای رآکتور تحقیقاتی تهران
 اشکان حسنیرخ، مهدی کیوانی، ارسالن عزتی، صمد خاکشورنیا، حسین کاظمینژاد،* حسین خلفی،احمد لشکری
 تهران ـ ايران،95911-9331 : صندوق پستی، سازمان انرژی اتمی ايران، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای،پژوهشکدهی رآکتور

 رفتار گذرای ناشی از تزریق واکنشپذیریهای مثبت و کاهش جریان خنککنندگی رآکتور تهران بررسیی، با استفاده از یک مدل عددی:چکیده
 که در آن پارامترهیای وابسیته بیه، مقدار- بخش نوترونیک مدل با استفاده از روش ویژه. مقایسه شدPARET و نتیجههای آن با دادههای تجربی و کد
. و بخش ترموهیدرولیک میدل بیا اسیتفاده از میدل تیودهای حی شید،زمان معادلههای سینتیک نوترون در بازههای زمانی کوچک ثابت فرض میشود
 مقایسیهی یافتیههیا نشیان داد کیه.محدودیت استفاده از این مدل نرسیدن دمای خنککننده به دمای اشباع و باقی ماندن خنککننده در فاز مایع اسیت
اصیلی ایین معالعیه بیه کیارگیری روشهیای سیادهی محاسیباتی و

 هید.همخوانی خوبی بین دادههای تجربی و نتیجههای حاص از کد برقرار است

 استفاده از چنین مدلهایی توسط گروه بهرهبرداری رآکتور برای پیشبینی کیفیی رفتارهیای گیذرای.اعتبارسنجی آن با استفاده از دادههای تجربی بود
.رآکتور و نیز مقاصد آموزشی بسیار مفید است

 کاهش جريان خنککنندگی، تزريق واکنشپذيری، ترموهیدرولیک، رآکتور تحقیقاتی تهران:کلیدواژهها

Experimental and numerical transient analysis of Tehran Research Reactor (TRR)
A. Lashkari, H. Khalafi*, H. Kazeminejad, S. Khakshourniya, A. Ezzati, M. Keyvani, A. Hosnirokh
Reactor Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 14155-1339, Tehran – Iran

Abstract: In this paper, a numerical model is presented to analyze a series of reactivity insertion and
loss of flow transients in TRR. The model predictions are compared with the experimental data and
PARET code results. The model uses the piecewise constant method and the lumped parameter methods
for the coupled point kinetics and thermal-hydraulics modules, respectively. The advantages of the
piecewise constant method are simplicity, efficiency and accuracy. A main criterion for the applicability
range of this model is that the exit coolant temperature remains below the saturation temperature, i.e. no
bulk boiling occurs in the core. The calculated values of power and coolant temperature, in both positive
reactivity insertion and loss of flow scenario’s, are in good agreement with the experiment values.
However, the model is a useful tool for the transient analyses of most researches encountered in reactors in
practice. The main objective of this work is using simple calculation methods and benchmarking them with
the experimental data. This model can also be used for training purposes.
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تحلی تجربی و عددی رفتارهای گذرای رآکتور تحقیقاتی تهران

 .9مقدمه

مؤلفههای قل

رآکتورهای تحقیقاتی به دلی اسیتفادههیای وسییع در زمینیههیای

بخش نوترونیک واگذار میکند.

رآکتور (سوخت ،خنیککننیده را محاسیبه و بیه

علمییی ،صیینعتی و کاربردهییای پزشیییی ،دارای نقییش مهمییی در
حوضههای علوم هستهای و فنآوری هستند .هید

 9.2مدل سینتیک نوترون

رآکتورهیای

تحقیقاتی داشتن شار نوترونی باال در مح تابشدهی اسیت .ایین

محاسبهی دقیق تیوان تولیید شیده در قلی

رآکتورها عالوه بر شرط شار بیاال ،بایید الیزامهیای ایمنیی را نییز

مستلزم ح معادلههای نوترونیک وابسته به میان و زمان است .از

بییرآورده کننیید .اسییتفاده از کییدهایی کییه بییرای تحلییی ایمنییی

آنجاییکه در نظر گرفتن توأم وابسیتیی زمیانی و مییانی بسییار

رآکتورهیییای قیییدر بی یه کیییار بیییرده مییییشیییود ،بیییه دلیییی

پیچیده است ،از تقری

پیچیییدگیهییای آنهییا ،بییرای رآکتورهییای تحقیقییاتی توصیییه

دینامیک استفاده میشود .تقری

نمیشیود  .]4بیه کیارگیری اغلی

هیر رآکتیور هسیتهای

سینتیک نقعیهای بیرای حی معادلیههیای
سینتیک نقعهای راه ح مناس

و سریع برای محاسبهی توان رآکتورهایی است که قل

ایین کیدها ،نییاز بیه تیالش و

کوچیی

مهار زیاد برای تهیهی ورودی و همچنین تحلی خروجی دارد؛

دارند ] .[6معادلههای سینتیک نقعه ای به روشهای متفاوتی قاب

این عم برای کیارگردانهیای رآکتورهیای تحقیقیاتی کوچیک

ح است و در اکثر مواقع از روش رانجیو گوتیای اصیال شیده

سیخت اسیت ،چیرا کیه کییارگردانهیا مجبورنید بیرای هیر تیییییر

استفاده میشود  .]7اما در کد مورد بحث از مدل ریاضی کیه در

کوچک در آرایش قل

سال  9224توسیط کینیارد ] [8بیرای حی معادلیههیای دینامییک

رآکتیور ،محاسیبا مربیوط بیه تحلیی

رآکتور پیشنهاد شد ،استفاده شده است.

ایمنی را دوباره انجام دهند .در حالیکه میتیوان بیا تقریی هیای
مناسبی معادلهها را برای اینگونه رآکتورها به سادگی ح کیرده

روش ثابییت تیییهای( PCM) 4بییه اییین صییور اسییت کییه

و کد مخصوص این رآکتورها را تولیید نمیود .اگرچیه برخیی از

معادلههای دینامیک نوترون ،در یک بازهی زمانی کوچک  hبین

این کدها برای استفاده شدن در رآکتورهیای تحقیقیاتی سیازگار

زمانهای  tو  t+hمستق از زمان فرض شده و مقدارهای متوسیط

شدهاند  ]9 ،9با این حال توسعهی روشهای سیاده بیرای تحلیی

آنها در زمان  t+h/9به عنوان مقیدار ثابیت در ایین بیازه در نظیر

رفتارهای گذرای رآکتور بدون نیاز به شبیهسازی کام آن بسیار

گرفته میشود .معادلهها به روش ویژه -مقدار ح مییشیوند کیه

معلوب است .در سالهای اخیر تالشهای زییادی در ایین راسیتا

منجر به ریشهیابی معادلهی بییزمیان( 9شیده و بیا اسیتفاده از ایین

اصلی ایین پیژوهش ،تهییهی ییک

ریشهها ،ویژه -بردارها ساخته و در نهایت جیوابهیای مسیأله بیه

مییدل عییددی بییرای تحلی ی رفتارهییای گییذرای ناشییی از تزریییق

دست میآید .شرایط اولیهی ح معادلههای سینتیک در این مدل

واکنشپذیری و کاهش جرییان خنیککننیدگی رآکتیور تهیران

به صور

تعادلی در نظر گرفته شده است ،کیه در آن تیییرهیای

بود.

زمانی چیالی مولدهای نوترونهای تأخیری صفر در نظیر گرفتیه

انجام شده است  .]5 ،4هد

میشود .با استفاده از نرمافزار  Matlabاین روش در حالت شیش
 .2روش کار

گروهی پیادهسازی شد .اگر جملههای مربوط به چشمهی نوترون

مدل عددی پیشنهادی مانند هر کد دینامییی اسیتفاده شیده بیرای

و واکنشپذیری تابع آرامی از زمان باشد ،روش ثابت تییهای بیا

تحلیی رفتارهییای گییذرای یییک رآکتییور هسییتهای از سییه بخییش

انتخاب بازههای زمانی بزرگ نیز جیوابهیای قابی قبیولی اراییه

نوترونیک ،ترموهیدرولیک و محاسبهی بازخوردها تشیی شیده

میدهد  .]8البته اگر وابستیی به زمان در این جملهها شدید باشد

است .در بخش نوترونیک ،معادلههای مربوط به تولید توان ح و

می توان با انتخاب بازههای زمانی کوچک (در حدود میلییثانییه

با استفاده از توان بیه دسیت آمیده ،دماهیای مربیوط بیه سیوخت،

نتیجههای دقیقی به دست آورد .بنابراین ساده بودن و دقیق بیودن

و خنک کننده در بخش ترموهیدرولیک محاسبه میشیود.

نتیجهها از ویژگیهای اصلی این روش اسیت؛ ایین مزییت باعیث

افزایش یا کاهش دما باعث تیییر آهنگ واکنشهیای مربیوط بیه

سهولت در برنامهنویسی کامپیوتری نییز مییشیود .از مزییتهیای

تولییید تییوان میییشییود .بازخوردهییای دمییایی ،سییهم هییر یییک از

دییر این روش ،سادگی در همبسته کردن معادلههای دینامییی با

غال
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معادلههای وابسته به زمان ترموهیدرولییی است .در این معادلههیا

تنها برای یک دمای مؤثر برای هیر ییک از ناحییههیای سیوخت،

نیز وابستیی زمانی به صور بازههای زمانی متوالی در نظر گرفته

غال

و خنککننده به کار میرود .از دماهای محاسیبه شیده در

میشود که هر دو مجموعه از معادلهها میتوانند بیازههیای زمیانی

کانییال متوسییط بییرای محاسییبهی بازخوردهییای دمییایی( 4اسییتفاده

مشییترد داشییته باشییند .بییرای ایمینییان از جییوابهییای بخییش

میییشییود .بییرای محاسییبهی حییداکثر دماهییا در کانییال داغ ،بای ید

نوترونیک این مدل ،نتیجههای مربوط به واکینشپیذیری نوسیانی

ضییری هییای مربییوط بییه عامی مهندسییی( 5و عامی قلییهی تییوان

ذکر شده در کتاب هتریک به عنوان مرجیع ،بیرای رآکتیوری بیا

شعاعی( 6را در توان متوسط ضرب کرد .وابستیی دمیا بیه مییان

مشخصههیای ثبیت شیده در جیدول  4بیه دسیت آورده شید ].[6

به صور ایستا و معمیوالً بیه صیور کسینوسیی در نظیر گرفتیه

تیییرا چیالی نوترون در حالت دوگروهی در مید  422ثانییه

میشود .در این مرحله عام قلیهی تیوان محیوری( 7نییز بیه کیار

با بازهی زمانی یک ثانییه محاسیبه شید .معییار ایین اعتبارسینجی،

گرفته میشود .این مدل به دلی سادگی الیوریتم حی عیددی و

سنجش حداکثر چیالی نوترون در این بازهی زمانی است .جواب

قاب قبول بودن دقت نتیجههیای حاصی از آن اقتصیادی بیه نظیر
(8

دقیق (حداکثر چیالی نوترون برای این مسأله در حیدود 43 ،95

میرسد .در این مدل ،رآکتور تحقیقیاتی تسیت میواد (MTR

نوترون بر واحد حجم است که روش ثابت تیهای مقدار آن را با

تهران که بیه وسییلهی آب سیبک خنیک مییشیود بیرای معالعیه

بییازهی نسییبتاً ب یزرگ  4ثانیییه ،برابییر  52نییوترون بییر واحیید حجییم

بیاتلر( 3بیه عنیوان

انتخاب شد .در ایین میدل از رابعیهی دیتیو

محاسبه می کند که هیمخیوانی خیوبی بیا جیواب مرجیع دارد .بیا

ضری

انتخاب بازهی زمانی  hدر حدود میلیثانیه ،روش ثابت تیهای نیز

استفاده شد .دمای استخر یا دمای ورودی کانال خنیککننیده بیه

همان جواب را خواهد داد .بیدیهی اسیت هیر قیدر بیازهی زمیانی

عنوان یک پارامتر ثابت در نظر گرفته شد ،ولیی ایین پیارامتر نییز

کوچیکتییر انتخیاب شییود جیوابهییا از دقیت بییاالیی برخییوردار

میتواند متییر باشد .در این میدل تییییرا چییالی خنیککننیده

خواهند شد .درصد خعای محاسبهی توان رآکتور در روش ثابت

دما به صور یک رابعیهی خعیی در نظیر گرفتیه شید.

تیهای متناس

برحس

با  h9است .]8

انتقال حرارتی غال

به خنککننده در جریانهای آشفته

مدل عیددی اراییه شیده تنهیا بیه حی معادلیهی موازنیهی انیریی
میپردازد .معادلههای وابسته به زمان و میان مربوط به ناحیههیای

 2.2مدل ترموهیدرولیک

سییوخت ،غییال

در بخش ترموهیدرولیک این کد از مدل تیودهای( 9بهیره گرفتیه

مرجییع شییماره  4آورده شییده اسییت .تییوان موضییعی دارای شییی

شده است .از ایین میدل عمومیاً بیرای معالعیهی کیفیی دینامییک

کسینوسی در راستای محور است که شام عام های قلهی تیوان

رآکتور استفاده می شود .در ایین میدل از قیانون سیرمایش نییوتن

از یرییق

برای انتقال حرار از غال

محوری و شعاعی نیز اسیت  .]4گرمیا از سیعغ غیال

روش هیمرفتیی بیه خنیککننیده منتقی مییشیود .بیرای ضیری

به خنککننده استفاده میشیود .]3

در بخش ترموهیدرولیک ،شبیهسازیها براسیا

(42

همرفت گرمایی برای خنککنندگی اجباری در روند زیرسرد

میدل دوکانیالی

(44

از رابعهی سیدر -تیت

در نظر گرفته شده است .کانال داغ نمایندهی داغتیرین صیفحهی

آوردن دماهییای میییانیین اسییتفاده شیید .در اییین معادلیههییا ،دمییای

جـدول  .9مشخصییههیای رآکتیور و پارامترهییای مربیوط بییه تزرییق نوسییانی

ورودی خنککننده به عنوان پارامتر ثابت در نظر گرفتیه شید .در

واکنشپذیری
(ρ
2/22599

و خنیککننیده ییک

دمای میانیین نسبت داده شد و از میدل تیودهای بیرای بیه دسیت

متوسط نمایندهی ک قلی رآکتور است .در این مدل اثرا دما،

(sin πt/52

یا دیتو

باتلر ] [42استفاده شد.

به هر یک از ناحیههای سوخت ،غال

سوخت به همراه کانال خنیککننیدهی مجیاورش اسیت و کانیال

واکنشپذیری نوسانی

و خنییککننییدهی رآکتورهییای تسییت مییواد در

مواقعی مانند خیاموش بیودن پمید میدار خنیککننیدهی ثانوییه،

یول عمر نوترونهای

ثابت واپاشی

کسر نوترونهای

آنی (Λ

نوترونهای تأخیری (λ

تأخیری (β

دمیییای ورودی قلی ی  ،دیییییر ثابیییت نبیییوده و بیییا زمیییان تییییییر

2/2273

میکند .در این موارد معادلهی موازنهی انریی بین تیوان تولییدی

2/224 s

2/277 s-4

رآکتور و افزایش دمای آب استخر بیه معادلیههیای فیو افیزوده
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می شود .با دانستن دماهای میانیین (تیودهای وابسیتیی مییانی و
توزیع محوری دما در سیوخت ،غیال

start

و خنیککننیده و نییز در

میانی از محور یولی کانال که در آن دمیای سیوخت ،غیال

Read constants & parameters

و

خنککننده بیشینه است ،قاب محاسبه است ].[4

°

Solve hydraulic equations and calculate
temperatures

 3.2مدل واکنشپذيری

مدل واکنشپذیری ک شام واکنشپذیری خارجی تزریق شده

calculate feedbacks & reactivity

و واکییینشپیییذیری ناشیییی از بازخوردهیییای دمیییایی اسیییت.
واکنشپذیری خارجی تزریق شده ،در مقیا

t

زمانی میتوانید بیه

t+h

صور پلهای یا شی دار باشد

t

Solve neutron kinetics equations and
calculate power

R(t)=Rex + αfΔTf + αcΔTc + αpcΔρpc

calculate hot and medium channel
temperatures

کییه در آن ∆Tc ،∆Tf ،بییه ترتییی  ،تیییییرا دمییای سییوخت و
خنیییککننیییده در کانیییال متوسیییط ،و  ∆ρpcتییییییرا چییییالی

No

?
t < transient time

خنک کننیده در اثیر تییییر دمیای خنیککننیده؛  αc ،αfو  αpcبیه
ترتییی  ،ضییری هییای بازخوردهییای دمییایی متوسییط سییوخت،

Yes

خنککننده و تیییر چیالی خنککنندهاند.

End

ضری های واکنشپذیری دمایی مقدار ثیابتی نداشیته و تیابع

شکل  .9روندنمای محاسبههای مدل عددی پیشنهاد شده.

دمیییا هسیییتند .در میییدل عیییددی امییییان هیییر گونیییه وابسیییتیی
واکنشپذیری به دما وجود دارد .در معالعهی حاضر ،ضری های

محاسبهی واکنشپذیری برگردانده میشوند تا بیرای گیام بعیدی

واکنشپذیری به صور تابعی خعی از دما در نظر گرفته شدند.

محاسبه ،اثر بازخوردهای دمایی لحاظ شود .محاسبه ،برای زمیانی
که استفادهکننده در اول برنامه مشخص کیرده اسیت ،ادامیه پییدا

 5.2روندنمای محاسبات

میکند .استفاده از این مدل عددی به دو موضوع اساسی محیدود

روندنمای محاسبا میدل عیددی در شیی  4نمیایش داده شیده

میشود که توسط مدل تودهای اعمال مییشیود .محیدودیت اول

است .مقدارهای ثابت و پارامترهای ورودی مانند دمای اسیتخر و

اینکه در مسای گذرا ،زمان اختالل نباید کیمتیر از ثابیت زمیانی

توان اولیه در ورودی برنامه داده میشود .در مرحلیهی اول ،میدل
بییا توجییه بییه شییرایط اولیییه ،دماهییای متوسییط سییوخت ،غییال

مربوط بیه آن ناحییه باشید وگرنیه ایین میدل پاسیخهیای درسیتی

و

نمیدهد .ثابت زمانی به صور

خنککننده را محاسبه میکنید .ایین دماهیا بیه بخیش محاسیبهی

   cmتعریف میشود کیه در

hA

آن  mجرم توده و  Aسعغ خنککنندگی مربوط به ناحیه است.

واکینشپییذیری واگییذار میییشیوند .در زمییان شییروع ،هییی گونییه

استفاده از مدل تودهای برای ناحیههایی که ثابت زمانی کیوچیی

بازخورد دمایی وجود ندارد .مدل واکنشپیذیری در گیام بعیدی

داشته باشند بسیار مؤثر است .بنابراین در مسألهی مورد بحیث میا

مقییدار اولیییهی واکیینشپییذیری تزریقییی را بییه بخییش نوترونیییک

شرط زمانی برقرار است ،فاصلهی زمانی افزایش توان ،که از حی

واگذار میکند .بخش نوترونیک با توجه به شرایط و مقدار اولییهی

معادلههای سینتیک نوترون دییته میشود ،باید بزرگتر از ثابیت

واکنشپذیری تزریقی ،توان را محاسبه میکند .توان محاسبه شده

زمانی ناحیههای مورد نظر باشد .فاصلهی زمانی رآکتیور متناسی

بیییه بخیییش ترموهییییدرولیک واگیییذار مییییشیییود و دماهیییای

با عیس میزان تزریق واکنشپذیری است .بنابراین میدل قیادر بیه

میانیین و داغ بیه ترتیی  ،در کانیالهیای متوسیط و داغ محاسیبه

پیشییییویی رفتارهیییای گیییذرایی اسیییت کیییه در آنهیییا تزرییییق

میشود .دماهای سوخت و خنککنندهی کانال متوسط به بخش

واکنشپذیری به اندازهای باشد که فاصلهی زمانی کوچکتیر از
99
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ثابت زمانی نباشد .محدودیت دوم این اسیت کیه در تمیام مید

جدول  .2پارامترهای سینتیک و ضری های واکنشپذیری آرایش قل های

رفتار گیذرای رآکتیور ،ماننید تزرییق واکینشپیذیری و کیاهش

مرجع
ضری های واکنشپذیری دمایی

جریان خنککنندگی ،دمای خنککننیده نبایید بیه دمیای اشیباع

ضری

برسد .بنابراین درستی نتیجههای مدل عددی تا زمانی کیه الییهی

ضريبهای واکنشپذيری دمايی کندساز ])22-995 ˚C( [pcm/˚C

واکنشپذیری دمایی سوخت ]αT, f 92-942 ˚C( [pcm/˚C

ضری واکنشپذیری دمایی کندساز αT, m
ضری واکنشپذیری چیالی کندساز αD, m
ضری واکنشپذیری خأل ]αV 2-42%( [pcm/%

بخار تشیی نشده باشد قاب اعتماد است.
 1.2روش پژوهش

پارامترهای سینتیک

رآکتور تحقیقاتی تهیران از نیوع اسیتخری اسیت کیه در آن آب

کسر مؤثر نوترونهای تأخیری )βeff (pcm
یول عمر نوترونهای آنی )Λ(µs

تهران برای تولید شار نوترونی در حداکثر تیوان  5 MWیراحیی

 .3يافتهها و بحث

سبک نقش خنککننده ،کندسیاز و بازتاباننیده را دارد .رآکتیور
شده است .قل

مرجع رآکتور تهران با تعداد  98مجتمع سیوخت

 -4/75تا -4/47
 -8/83تا -8/59
 -5/22تا -47/22
 -473تا -582
763
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استاندارد و  5مجتمع کنترل با استفاده از مدل عددی مورد معالعه

دو برنامهی تزریق واکنشپذیری بیا نیرت تزرییق  2/9و 2/9 $ s

قرار گرفت .پارامترهای نوترونیک مورد نییاز بیرای اجیرای میدل

آزموده شد .در این برنامهها توان اولیهی رآکتور  4 kWو تزریق

عددی و کد  PARETدر جدول  9درج شده است .ضری های

واکنشپذیری مثبت با خارجسازی جاذب بور کاربید موقعیت  B9به

مرجیع بیا اسیتفاده از

انجام رسید .مقدار واکنشپذیری جیاذب بیا اسیتفاده از زمیان دو

کدهای نوترونییک  CITVAP, WIMS-5Dو  BORGESبیه

برابیر شییدن تییوان رآکتییور تعییین شید .شییرط خاموشییی رآکتییور

دست آمدند .روشهای محاسبهی ضری های واکینشپیذیری و

در  442درصد قدر برقرار بیود .مقیدارهای مربیوط بیه تیوان و

پارامترهای سینتیک با یکدییر متفاو است و به ترتیی  ،شیبیه

دماهای ورودی و خروجی خنککننده در بیازههیای زمیانی 92s

بییه روشهییایی اسییت کییه دقیقییاً در مراجییع  ]44و  ]49آورده

ثبت شد .در ایین آزمیایش ،رآکتیور در تیوان  5/5 MWدسیتور

شدهاند .در این پژوهش عالوه بر مدل عددی ،کد  PARETنییز

خاموشی گرفت.

واکنشپذیری و پارامترهیای سیینتیک قلی

برای شبیهسازی یافتههای آزمایش ها استفاده شید .هید

اصیلی،

مقایسهی نتیجههای میدل عیددی بیا نتیجیههیای کید  PARETو

 9.9.3برنامهی اول

یافتههای تجربی ،اعتبار بخشیدن به اینگونه مدلهیای سیاده بیود

در برنامهی اول ،تزریق واکنشپذیری مثبت بیا نیرت  2/9 $ sبیا

که امروزه برای رآکتورهای تحقیقاتی تهیه میشوند .پارامترهیای

استفاده از کد  PARETو مدل عددی شبیهسازی شد .در شیی

-4

تجربی و عددی که در بخش تزریق واکنشپذیری با ییکدیییر

 9تیییرا

مقایسییه ش یدند شییام تییوان رآکتییور ،دمییای متوسییط و بیشییینهی

تزریق واکنشپذیری نمایش داده شده است .نتیجیههیای تجربیی

بود .در شرایط عادی امییان

توان ،مربوط به توانهای یادداشیت شیده از یرییق کانیال خعیی

خنککننده (آب در خروجی قل

(49

اندازهگیری دمای خروجی آب در تک کانیال داغ وجیود نیدارد

 CICاست .پارامتر قاب مقایسه در منحنی توان ،زمان رسییدن

قاب قبولی میتوان دمای خروجی آب در ناحییهی

به توان بیشینه است .مهمترین پیارامتر تأثیرگیذار در ایین فراینید،

را تعیییین کییرد .بییرای انییدازهگیییری دمییای ورودی و

میییزان تزریییق واکیینشپییذیری اسییت .هییر انییدازه میییزان تزریییق

رآکتور در ناحییهی مییانی (دمیای بیشیینه از ییک

واکنشپذیری زیاد باشد زمان رسییدن بیه تیوان بیشیینه بیه همیان

ولی با تقری
داغ قلیی

توان و دمای خنککننیدهی رآکتیور در برنامیهی اول

خروجی قل

ترموکوپ نوع  Kاسیتفاده شید .دو عیدد از ایین نیوع ترموکوپی

اندازه کوتاهتر است .نقعهی اشتراد معالعیهی تجربیی و عیددی

دقیقاً در باال و پایین مح تابشدهی ( D6در نزدییی مرکز قل

میزان تزریق واکنشپذیری است .مقدار واکنشپذیری تزریقی با

رآکتییور نصی

شیید .دماسیین هییای مربییوط بییه خییود رآکتییور در

استفاده از زمان دو برابر شیدن تیوان در معادلیهی شیش گروهیی

شیده بودنید بیه ییوریکیه

بیزمان شده محاسبه شد .با در نظیر گیرفتن خعیای انیدازهگییری

را نمیایش

حییییدود  52 pcmدر مقییییدار واکیییینشپیذییییییری ،تیزرییییییق

فاصلههای زیادی نسبت به قل

نص

دماسن خروجی دقیقیاً دمیای متوسیط خروجیی قلی

واکنشپیذییری حدود  2/26 $خعا داشت.

میداد.
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reactivity1

6

Model
Exp.
PARET

x 10

66

بنییابراین مقییدار عییددی واکیینشپییذیری مثبییت در ورودی کیید
 PARETو مدل عددی در حدود  6%نیایقینی دارد .بیا توجیه بیه

55

39

توان (مگاوات)
)(W
Power

44

نقیش بسیییار مهیم مقییدار واکینشپییذیری تزریقیی ،اییین موضییوع
میتواند عمدهترین دلی تفاو یافتههیای تجربیی بیا نتیجیههیای
عددی باشد .نیتهی مهم دییر مقایسهی نتیجههیای میدل عیددی
با کد  PARETاست .همانگونه که منحنی توان نشیان مییدهید

29

بیه ازای ییک واکینشپییذیری تزریقیی مشیخص ،کیید PARET

14

722
700

622
600

522
500

922
200

422
922
300
400
(ثانیه)
زمان
)Time(s

422
100

زودتر از مدل عددی به توان بیشیینه مییرسید .بیه عبیار دیییر
مقییدارهای تییوان و دمییای بیییشتییری را نسییبت بییه مییدل عییددی

0
°
0°

پیشبینی میکند .این اختال  ،ارتبایی بیه خعیای انیدازهگییری

( channelالف
Average

Model
Exp.
PARET

46
46
44
44
49
42
42
40
98
38
96
36

دمای خنککننده
ی سلسیوس)
در کانال متوسط (درجه
)(oC
Temperature

48
48

واکنشپذیری و توان ندارد .وجیود اخیتال

مدل متفاو در مورد یک برنامه بدیهی است .مدل  PARETبه
مرات

722
700

622
600

922
422
522
300
400
500
(ثانیه)
زمان
)Time(s
( channelب
Hot

922
200

هر دو از تقری

اصییلی بییین کیید  PARETو مییدل عییددی مییورد بحییث بییه
ترموهیییدرولیک و نحییوهی حیی معادلییههییا برمیییگییردد .کیید
 PARETمعادلههای انریی و سیال را به یور کام ح میکند،
در صورتیکه مدل عددی پیشنهاد شده با استفاده از مدل تودهای،

34 °
0

تنها معادلهی موازنهی انریی را ح میکند .در حالیت کلیی کید
متوسییط و داغ را درسییت ،ولییی بیییشتییر از مقییدارهای تجربییی

62
60

45
45

42
40

922
200

ی سلسیوس)
دمای خنککننده در کانال داغ (درجه
)Temperature(0C

55
55

52
50

622
600

سینتیک نقعهای استفاده مییکننید .تفیاو هیای

 PARETو مدل عددی روند افزایش توان و دمای آب در کانال

Model
Exp.
PARET

422
400

دقیقتر بوده و میدلهیای محاسیباتی آن کامی تیر از میدل

عددی پیشنهاد شده است .بخش نوترونیک دو کد ییسان بوده و

94

422
100

بیین نتیجیههیای دو

پیییشبینییی میییکننیید .شییی  9ج دماهییای پیییشبینییی شییدهی
خنککننده (آب در کانال داغ را با دمای تجربیی انیدازهگییری
شده به وسیلهی ترموکوپ مقایسه مییکنید .بیا توجیه بیه ایینکیه
ترموکوپ در موقعیت  ،D6نزدیک بیه مرکیز قلی  ،نصی

شیده

اسییت مییییتوانییید بییه ییییور تقریبیییی نماینییدهی رفتیییار دمیییایی
خنککننده (آب در کانال داغ باشید .دلیی اصیلی تفیاو بیین
دماهای خنککننیده در شیبیهسیازیهیا بیا مقیدارهای تجربیی بیه
نحوهی شبیهسازیها مرتبط است .کید  PARETو میدل عیددی

95
35
0°

تنها قادر به شبیهسازی یک کانال متوسط (نمایندهی ک قل

(ثانیه)
زمان
)Time(s

(ج

داغاند .در عم کانالهای متعیددی در قلی

ییا

وجیود دارد کیه در

شــکل  .2تزریییق واکیینشپییذیری مثبییت بییا نییرت  .2/9 $ s-4مقایسییهی

برخی از آنها عمالً توانی تولید نمیشود .ضمناً همیشه بخشیی از

تیییرا (الف توان؛ (ب دمای خنیککننیده در کانیال متوسیط؛ (ج

توان رآکتور ( 5%در خنککننده آزاد میشود که بخشیی از آن

دمای خنککننده در کانال داغ.

(آبهای کنار قل
94

عمالً از قل

رآکتور عبور نمیکند در نتیجه

مجلهی علوم و فنون هستهای4934 ،74 ،
reactivity insertion 2

در فرایند برداشت گرما از کانال متوسط شیرکت نمییکنید .ایین
مقدار گرما باعیث گیرم شیدن سییال اییرا

6

x 10

Model
Exp.UIC1
PARET

رآکتیور مییشیود.

55

بنابراین با استناد به دالی فو انتظار میرود دمیای خنیککننیده

44

کمتر از مقدارهای عددی پیشبینی شیده

39

باشد .در مورد کانال داغ نیز بایید توجیه کیرد کیه دمیای تجربیی
و نیه ییک

29

کانال داغ است .نیتهی دوم اینکه نتیجههای شبیهسازیهیا بیا در

14

اندازهگیری شده دمای متوسط ناحیهی پرقدر قلی

توان (مگاوات)
)Power(W

(آب در خروجی قل

66

نظر گرفتن شرایط محافظهکارانه و اعمال عام های قلهی توان بیه
922
300

422
400

دست آمدهاند و مقدارهای بیشتری را پیشبینی میکنند.

922
200
زمان (ثانیه)
)Time(s

422
100

°0

0°

شکل  .3مقایسهی توان تجربی و پیشبینی شده به وسیلهی مدلهای عددی در
 2.9.3برنامهی دوم

تزریق واکنشپذیری مثبت با نرت .2/9 $ s-4

-4

تزریق واکنشپذیری مثبت با نیرت  2/9 $ sبیا شیرایط برنامیهی

Average channel

اول تیرار شد .شی  9توان تجربی رآکتور را ،که بیا اسیتفاده از

55
55

کانال ( UIC1 49در هر ثانیه اندازهگیری شده است ،با تیوانهیای
پیشبینی شدهی مدلهیای عیددی مقایسیه مییکنید .بیا توجیه بیه

دمای کانال متوسط (درجهی سلسیوس)
)Temperature(0C

Fuel
Clad
Moderator
Moderatoe Exp.

52
50

45
45

اینکه سیامانهی ثبیت دادههیای رآکتیور تیوان را هیر ییک ثانییه
انییدازهگیییری میییکنیید ،مقایسییهی تییوان رآکتییور بعیید از دسییتور

42
40

خاموشی به راحتی امیانپذیر است .با رسییدن تیوان رآکتیور بیه

95
35

حداکثر مقدار تعیین شده ،فرمان خاموشیی صیادر شیده و بعید از
92
30

 2/295 sمیلههای کنترل پایین رفته و واکنشپذیری منفی متناس
با ارزش میلهها در مد زمان حدود  2/5 sبه رآکتور اعمال شید.

422
400

همانگونه که تزریق واکنشپذیری مثبت (کیمتیر از  4 $باعیث

922
300

جهش آنی توان نمیشود ،تزریق واکنشپذیری منفیی نییز باعیث

922
200
زمان (ثانیه)
)Time(s

422
100

95
25
0°

(الف

Hot channel

خاموشی آنی رآکتور نمیشود بلییه بیا ییک رونید نمیایی منفیی

422
100

Fuel
Clad
Moderator
Moderatoe Exp.

توان شروع به کاهش میکند .مقایسهی منحنییهیای تیوان نشیان

82
80

شده توسط کد  PARETو مدل عددی توافق قابی قبیولی دارد.

72
70

و خنییککننییده را در

62
60

برنامهی دوم تزریق واکنشپذیری نمایش میدهد که با استفاده از

52
50

مدل عددی برای دو کانال متوسط و داغ پیشبینی شدهاند .در هر

42
40

دو کانال تنها یافتههای تجربی دمای خنیککننیده بیا نتیجیههیای

92
30

شییی  4تیییییرا دمییای سییوخت ،غییال

عددی مقایسه شده است .در هر دو کانال مقدارهای تجربی کمتر

422
400

از مقدارهای پیشبینی شده است .بخشی از این تفاو به خعیای

922
300

922
200
)Time(s
(ثانیه)
زمان

422
100

92
20
0°

(ب

محاسبا و اندازهگیری دما برمیگردد ولی بخیش دیییر آن بییا

شـــکل  .5تییییییرا دمیییای سیییوخت ،غیییال

تیوجیه بیه تیوضیغهیای ذکیر شیده در بیرنامیهی اول مورد انتظار

و خنیییککننیییده در تزرییییق

واکنشپذیری مثبت با نرت ( .2/9 $ s-4الف کانال متوسط؛ (ب کانال داغ.

95

)Temperature(0C
دمای کانال (درجهی
سلسیوس)

میدهد که یافتههای تجربی با نتیجههیای شیبیهسیازیهیای انجیام

32
90

تحلی تجربی و عددی رفتارهای گذرای رآکتور تحقیقاتی تهران
6

LOFA 4.5MW

است .دمای متوسط تجربی توسیط دماسینجی انیدازهگییری شیده
است که در فاصلهی دو متیری از پیایین قلی

Model
Exp.
PARET

و نزدییک بیه شییر

4/5
4.5
4
4

شده است .در این فاصله خنککننده تیا حیدودی

9
3

لوله خنک شده است .همچنیین در

مورد دمای کانال داغ ،ترموکوپ دمای بخش میانی قل

9/5
2.5

رآکتور

9
2

را نمایش میدهد و دمای آن کمتر از داغترین کانال مورد انتظار

4/5
1.5
4
1

است .نیتهی مهم در مقایسیهی یافتیههیای تجربیی بیا نتیجیههیای

2/5
0.5

مدلسازی این است که مدل عیددی قیادر بیه پیشییویی درسیت
900
322

رفتار دمای خنککننده است وگرنه پیچیدهترین مدلهای عددی

800
822

700
722

به دلی خعاهای موجود در شیوهی حی معادلیههیا و رابعیههیای

600
622

400
500
422
522
)Time(s

300
922

200
922

0°
°0

100
422

زمان (ثانیه)

(الف
lofa 4.5MW

انتقال حرار  ،قادر به پیشبینی دقیق نیستند .معابق پیشبینیهای

48
48

Model
Exp.
PARET

در کانیال

46
46

حداکثر دمای غال

در این حادثهی تزریق واکنشپذیری کمتر

49
42

از مرجع آن ( 425˚Cاست.

42
40
()95

 2.3برنامهی کاهش جريان خنککننده

98
38

)Temperature (oC

متوسییط و داغ کییمتییر از بییه ترتیی  52 ،و  32˚Cاسییت .بنییابراین

44
44

دمای خنککننده (درجهی سلسیوس)

انجام شده توسط مدل عیددی ،حیداکثر دمیای غیال

)Power(W

توسط آب موجود در ایرا

9/5
3.5

توان (مگاوات)

خروجی نص

x 10

55

 9.2.3برنامهی اول

در این بخش نیز دو برنامه معالعه شید .در برنامیهی اول ،رآکتیور
تهران با قل

900
322

800
822

700
722

مرجع با تیوان ثابیت  4/5 MWدر شیرایط ایسیتا در

400
500
600
422
522
622
)Time(s
زمان (ثانیه)

300
922

200
922

100
422

0°

96
36

(ب

حال کار بود که ناگهان پمد مدار اول قعع شد .دستور خاموشی

شکل  .1برنامهی اول حادثهی خرابی پمد .تیییرا (الف تیوان؛ (ب دمیای

مربوط به پمد عم نیرده و رآکتور همچنان با توان اولیه روشن

خنککننده.

بود .با پایین رفتن آب استخر و کیاهش فشیار ایسیتای آب بیاالی
کیییاهش یافیییت .بیییا کیییاهش جرییییان

و توان رآکتور را کاهش میدهد .منحنییهیای دمیای مربیوط بیه

قلی ی  ،جرییییان در قلی ی

خنککنندگی دمای سیال آب بیاال رفیت .بیا کیاهش سیعغ آب

خنککننده برخال

توان ،افزایش محسوسیی در خیالل کیاهش

استخر و رسیدن به فاصیلهی  36%( 36 cmمقیدار اولییه رآکتیور

جریان نشان نمیدهند .دلی این موضوع به پویایی تیوان رآکتیور

دستور خاموشی گرفت .در ایین آزمیایش مقیدارهای مربیوط بیه

در یول حادثیه برمییگیردد .هیمزمیان بیا کیاهش جرییان ،تیوان

همراه با مقدار جرییان در

رآکتور نیز کاهش مییابد .همزمانی این دو پدیده باعث میشیود

بییازهی زمییانی  92 sثبییت ش ید .شییی  5تیییییرا تییوان و دمییای

که دمای سیال تیییرهای چندانی نداشته باشد .نتیجهی مهمیی کیه

خنییککننییده در اییین حادثییه را نمییایش میییدهیید .در اییین شییی

از تحلی این حادثه به دست میآیید ایین اسیت کیه اگیر حالیت

نتیجههای شبیهسازیهای  PARETو مدل عیددی بیا یافتیههیای

عملیرد رآکتور در وضعیت غیرخودکار باشد تیوان رآکتیور در

تجربی مقایسه شده است .منحنیهای توان در این برنامه بیا توافیق

اثییییر بییییازخوردهییییای دمییییایی کییییاهش یافتییییه و دمییییای

بسیار خوبی نشان میدهنید کیه تیوان رآکتیور بیا کیاهش جرییان

خنککننده افزایش چندانی پیدا نمیکند که منجر به حادثه شیود

خنککننده ،شروع به کاهش میکند .دلی ایین رفتییار افییزایش

ولی اگر وضعیت رآکتور در حالتی باشد که به صور خودکیار

دمیای خنیککننیده در اثیر کیاهش جیریان است .افزایش دما در

توان خود را ثابت نیه دارد ،دمای خنککننده رفتهرفتیه افیزایش

نیز میشیود و

پیدا میکند و بازخورد دمایی حاص نیز با تیییر موقعیت میلههای

توان و دماهای ورودی و خروجی قل

خنککننده باعث افزایش دما در سوخت و غال
با گذشت زمان بازخوردهای دمایی وارد عم شده

کنترل جبران میشود و این وضعیت منجر به حادثه میشود.
96

مجلهی علوم و فنون هستهای4934 ،74 ،
 2.2.3برنامهی دوم

ورودی کانال خنککننده را به عنوان یک پیارامتر ثابیت در نظیر

در برنامهی دوم نیز رآکتور بیا تیوان ثابیت  4/5 MWدر شیرایط

میگیرد و امیان تیییر آن وجود ندارد .بیرای میدل عیددی اراییه

ایستا در حال کار بود .ناگهان پمد مدار اول قعیع شیده ،دسیتور

شده ،این امیان وجود دارد که دمای ورودی کانال متوسط تیییر

خاموشی مربوط به پمد عم نیرده و رآکتور همچنیان بیا تیوان

کند .با استفاده از یک تقری

خعی ،افزایش دمای ورودی قلی

فییو روشیین بییود .بییا کییاهش سییعغ آب اسییتخر و رسیییدن بییه

براسا

فاصلهی  36سانتیمتری رآکتور هم دستور خاموشی نیرفیت .در

دوم خرابی پمید مجیدداً توسیط میدل عیددی شیبیهسیازی شید.

این برنامه دستور خاموشی جریان در  4552گالن بر دقیقیه تنظییم

شی  7تیییرا توان رآکتیور و دمیای خروجیی آب از قلی

را

شده بود .مقدار جریان اولیه در این آزمایش  4322گالن بر دقیقیه

نشان میدهد که در آن افزایش دمای ورودی خنککننده منظور

بود .در نتیجه رآکتور در  82درصد جریان اولیه دستور خاموشیی

شده است .با این اصال  ،منحنیی کیاهش تیوان مربیوط بیه میدل

گرفتییه اسییت .سییعغ آب اسییتخر در لحظییهی خاموشییی رآکتییور

عددی ،شی

بیشتری پیدا کیرده و رفتیاری شیبیه بیه یافتیههیای

 9/5 mپایینتر از سعغ اولیهی آب اسیتخر بیوده اسیت .شیی 6

تجربی را پیشبینی میکند .همچنین با متییر گرفتن دمای ورودی

تیییرا توان و دمای خروجی کانال متوسیط بیرای برنامیهی دوم

قل

در مدل عددی ،نتیجههای تجربی و عیددی دمیای خروجیی

خرابی پمد را نشان میدهد .تیییرا توان شبیهسازی شده توسط

آب از قل  ،بعد از دستور خاموشی بر یکدییر منعبق شدند.

کد  PARETو مدل عددی همخوانی بسیار خوبی با ییکدیییر

lofa3mw

دارند ولی شی

کاهش توان پیشبینی شده توسط آنها کمتر از

نتیجههای تجربی افزایش دمای ورودی قل

در برنامیهی

6

x 10

Model
Exp.
PARET

مقدار تجربی است .در مورد دمای خروجی کانال متوسط نیز کد

55
44

 PARETمقدارهای بیشتری پییشبینیی مییکنید .ولیی تفیاو
در محدودهی خعای اندازهگیری است .افزایش و کیاهش دمیای

29

تجربییی انییدازهگیییری شییده در محییدودهی خعییا بییوده و توضیییغ
فیزییی ندارد .پدییدهی مهمیی کیه در شیی  6دییده مییشیود،

توان (مگاوات)
)Power(W

دماها بین نتیجههای قب از دستور خاموشی کمتر از  4 ˚Cبیوده و

39

14

تفاو رفتیاری تیوان رآکتیور قبی از دسیتور خاموشیی و دمیای
خروجی قل

بعد از دسیتور خاموشیی اسیت .نتیجیههیای تجربیی

622
600

800
822

دمییای خروجییی کانییال متوسییط بیییشتییر از مق یدارهای عییددی

922
200

)Time(s
زمان (ثانیه)

(الف
lofa3mw

پیشبینی شدهی آن است .بیا بررسیی دقییق نتیجیههیای آزمیایش
متوجه میشویم که دمای خنککننیده در ورودی قلی

422
400

lofa3mw

46 46
46

Model
Model
Exp.
Exp.
PARET
PARET

بیا زمیان

44
44 44

بودن زمان آزمایش و کاهش مقدار آب بیاالی اسیتخر اسیت .بیا
توجه به خرابی پمد ،آب خارج شده از قل

42
40

رآکتیور بیه اسیتخر

برگشت داده نمیشود .در وضعیت کاری عادی ،دما و حجم آب

98
38
96
36

جایگزینیی آب خروجیی از قلی  ،دمیای آب ورودی بیه قلی

36

رآکتیور افیزایش پییدا مییکنید .در

822
800

برنامهی اول خرابی پمد کوتاه بودن زمان قب از دستور خاموشی
و نیز حجم زیاد آب مانع از افزایش محسیو

40

38

استخر هر دو با زمان ثابت است ولی در شرایط فعلی به دلی عدم
رآکتور در اثر حرار قلی

42

800

دمیای آب اسیتخر

422
622
400
600
)( Time(sثانیه)
زمان

(ب 400
600
)Time(s

922
200

200

94
34

0°

34
0

شکل  .6برنامهی دوم حادثهی خرابی پمد .تیییرا (الف تیوان؛ (ب دمیای

میشود .ییی از عی هیای کید  PARETایین اسیت کیه دمیای

خروجی کانال.

97

)Temperature (oC

در حدود  4/4 ˚Cبوده است .ایین افیزایش دمیا بیه دلیی ییوالنی

42
49

خروجی کانال (درجهی
 Temperatureسلسیوس)
دمای )(oC

افزایش پیدا کرده است .این افزایش دما در یول انجیام آزمیایش

0°
0°

تحلی تجربی و عددی رفتارهای گذرای رآکتور تحقیقاتی تهران
lofa3mw

6

lofa3mw

Model
Model
Exp.
Exp.
PARET
PARET

6

x 10

x 10

55

خنککنندگی نیز مدل عددی مورد نظر بیه ماننید کید PARET

رفتار دینامییی رآکتور را به خوبی پیشبینی کرد .در مواردی که

44

دمای ورودی خنککننده به قل

)Power(W

مییدل عییددی رفتییار پویییایی رآکتییور را بهتییر از کیید PARET
3

پیشیویی میکند .سادگی روشهای محاسباتی اسیتفاده شیده در
اییین مییدل عییددی بییه همییراه سییهولت ب یه کییارگیری آن توسییط
2

41

1000

800
822

622
600

422
400

)( Time(sثانیه)
زمان

200
922

استفادهکننده از ویژگیهای این مدل عددی است .استفاده از این

0°
0°

می1ییدل عیییددی بیییرای مقاصییید آمیییوزش دینامییییک رآکتیییور و
همچنین پیشبینی کیفی رفتارهای گیذرای رآکتیور تهیران مفیید

(الف
lofa3mw
400
600
)Time(s

46
46

200
44
44

42
49
42
40
98
38
96
36

1000

822
800

422
622
400
600
زمان (ثانیه)
)Time(s

922
200

است .استفاده از این کد به عنیوان ییک ابیزار تخمینیی بیه گیروه
0

0

دمای خروجی
Temperatureی سلسیوس)
آب از قلب (درجه
)(oC

Model1000
Exp.
PARET

800

رآکتور با زمیان ثابیت نیسیت،

)Power(W

29

4

توان (مگاوات)

39

5

بهرهبرداریِ رآکتور تهران این توانایی را میدهد که رفتار پویایی
رآکتور را در حالتهیای گیذرای معمیولی پییشبینیی کنید و در
موارد غیرضروری مجبور به اسیتفاده از کیدهای تجیاری پیچییده
نباشند .تهیهی ورودی ،اجرا و تحلیی خروجیی کیدهای تجیاری
زمانبر است.

94
34
0°

پینوشتها
1. Piecewise constant method
2. Inhour
3. Lumped parameters
4. Temperature feedbacks
5. Engineering factor
6. Radial peaking factor
7. Axial peaking factor
8. Materials testing reactor
9. Dittus-boelter correlation
10. Subcooled
11. Seider-tate
12. Compensated ionization chambers
13. Uncompensated ionization chamber
14. loss of flow accident

(ب

شکل  .7برنامهی دوم حادثیهی خرابیی پمید بیه دنبیال اصیال دمیای

ورودی قل  .تیییرا (الف توان؛ (ب دمای خروجی آب از قل .
 .5نتیجهگیری
مییدل عییددی پیشیینهادی کییه بخییش نوترونیییک آن بییه روش
ویژه -مقیدار و بخیش ترموهییدرولیک آن بیه روش تیودهای بیه
ترتی  ،معادلههای سینتیک و ترموهیدرولیک را ح میکند ،بیه
سادگی رفتارهای گذرای رآکتور تحقیقاتی تهیران را پییشبینیی
میکند .از مدل پیشنهادی به همیراه کید  PARETبیرای تحلیی
تزریق واکنشپذیری مثبت و کاهش جرییان خنیککننیدگی در
رآکتور تهران استفاده شد و یافتیههیای ایین دو کید بیا دادههیای
تجربی مقایسه شد .در آزمایش تزریق واکنشپذیری ،مقیدارهای
پیشبینی شدهی توان با دادههای تجربی توافق بسیار خوبی داشت
ولی دماهای پیشبینی شده برای خنککننده در کانال متوسیط و
داغ بیشتر از دادههای تجربی بیود .در آزمیایش کیاهش جرییان
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