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 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

های مونت کارلو و یقینی در گزارش تحلیل ایمنی راکتور تحلیل اختالف ارزش راکتیویته روش

 تحقیقاتی تهران و رفع اشکاالت موجود
 

  (1)فرخ ،خوش احوال  -(1)*احسان ،بوستانی

 ایراکتور و ایمنی هسته، پژوهشکده ایعلوم و فنون هستهپژوهشگاه انرژی اتمی ایران،  سازمان(1)

 

 :دهيچک
ای به دو روش یقینی و احتماالتی با اسووت ادا از های ایمنی و راکتیویته قلب یک راکتور نوع سووو ص حوو  هارزش راکتیویته میله

های درگیر در ، همه مول هMCNP با MTR_PCتوجه نتایج قابل دلیل ا تالفم اسبه شدا اسص. به  MCNPXو MTR_PC کدهای

شدا سی  ساله برر شود اندم شبکه، بهتا علص این ا تالف ت لیل  ص یح تعداد نقاط  های انرژی و کار گرفتن تعداد گروا. پس از ت
. مشخص شد که پیدا کردندهای کنترل در دو روش همخوانی قابل قبولی با هم است ادا از کتابخانه یکسان در دو روش، ارزش میله

روزرسانی گزارش نتایج در به های انرژی اسص.ها بسیار بیشتر از کتابخانه و گروااثر نقاط شبکه برای ایجاد تغییر در نتایج م اسبه
 . ا اسصکار گرفته شدهبجهص احالح نتایج قبلی ارائه شدا توسط طراح  ر ت قیقاتی تهرانایمنی راکتو ت لیل

 .انرژی، گام شبکه گرواای، روش یقینی، روش احتماالتی، ارزش راکتیویته، راکتور سو ص ح  ه  :کلمات کليدي
 

 : مقدمه

های دانستن ارزش دقیق راکتیویته میله ایمنی برای جذب راکتیویته اضافی بسیار مهم اسص و م اسبه ارزش راکتیویته میله

ستهجنبه ،ایمنی در قلب یک راکتور شامل میای مهم از طراحی یک راکتور ه سبه . روش[1]شود ای را  های تئوری م ا

توان از بسووته نرم های ایمنی شووامل اسووت ادا از کدهای یقینی و احتماالتی اسووص. از جمله کدهای یقینی میارزش میله

توان از اسوووص و برای میالی از کدهای احتماالتی می CITATIONو  WIMSکه شوووامل کدهای  MTR_PCافزاری 

های پژوهشوووی، برای قلبر سووورد و تمیز و با سوووو ص اورانیوم کنا باال، کمیص. در یک کار [3, 2]نام برد   MCNPکد

راکتیویته اضووافی، ارزش میله ایمنی، ارزش حوو  ه بریلیومی، حاشوویه  اموشووی، کسوور نوترون تا یری، زمان بازتولید 

از کد احتماالتی  نیجریه با اسوووت ادا 1نوترون سوووری  و مقادیر شوووار نوترون برای راکتور ت قیقاتی مینیاتوری شووومارا 

MCNP4C  و کد یقینیEXTERMINATOR  م اسبه و در بر ی موارد با نتایج تجربی مقایسه شدا اسص. ا تالف بین

سبه شدا با کد  شیه  اموشی م ا سه با نتایج تجربی قابل MCNPزمان بازتولید نوترون آنی و حا . [4]تامل اسص در مقای

های ایمنی راکتور مینیاتوری نیجریه که با کدهای قبولی در ارزش راکتیویته میلهدر یک کار پژوهشی دیگر، همخوانی قابل

سبه و با آزمایش اندازا CITATIONو  WIMSیقینی  شدا، وجود دارد م ا شدا برای [5]گیری  . ارزش راکتیویته ارایه 
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های مختلف قلب راکتور وابسوووتگی زیادی به یندین متغیر دارد که میزان اهمیص هرکدام از این متغیرها بررسوووی حالص

 شود.می

 

 : روش کار

ح  ه سو ص  سط با  سص که در راکتور ت قیقاتی تهران یک راکتور توان متو سو ص اورانیوم کنای  1346سال ای ا با 

این راکتور در سال  دنبال برنامه کاهش کنای سو ص راکتورهای ت قیقاتی و آزمونی، کنای سو صبه .اندازی شدباال راا

های مربوط به قلب اول راکتور توسط کاهش دادا شد. بر ی کمیص INVAP SEتوسط شرکص  20به % 5/93از %  1372

م اسبه و در گزارش ت لیل ایمنی و متمم این  MTR_PCهای جدید با است ادا از بسته ندا سو صشرکص آرژانتینی ساز

سص شدا ا شبکه نگهدارندا به[6] گزارش آوردا  ستخر آبی به عمق  9×6حورت یک آرایه . قلب راکتور روی یک  در ا

متر شووناور اسووص و اجزای احوولی آن شووامل مجموعه سووو ص اسووتاندارد، مجموعه سووو ص کنترلی، م ل  5/9تقریبی 

 . [7] آمدا اسص 1 شکل اسص. ییدمان قلب اول راکتور ت قیقاتی تهران درپرتودهی و گرافیص 

 
 تهران یقاتیت ق راکتور اول قلب دمانیی. 1 شکل

شرکص آرژانتینی شدا توسط  ست ادا  سته نرم افزای ا سص MCNPX کد از  ،در این پژوهش عالوا بر ب شدا ا ست ادا  که ا

  MCNPXسال پیش در آزمایشگاا ملی لوس آالموس اسص. نسخه 70مربوط به نسل جدید کدهای ترابرد مونص کارلو 
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 2006در سال  MCNPX 2.6.0شروع شد.  نسخه  1994در سال  LAHET 2.8و  MCNP4Bحورت توسعه کدهای به

سخه  شار ن سال  MCNPX 2.5.0پس از انت شد  2005در  شر  سته نرم[2]منت افزار از شامل یند نرم MTR_PCافزاری . ب

سط WIMS ،CITATIONجمله  ست ادا از  روجیو وا سص. عنوان ورودهای یک بخش بههایی برای ا ی بخش دیگر ا

ست ادا از روش 60مربوط به دهه  CITATIONو  WIMSکدهای  های یقینی میالدی برای حل معادله ترابرد و پخش با ا

 .[9, 8]اسص 

 طای . [10]شووود دیدا می 1 جدولتوجهی با نتایج روش احتماالتی اسووص که در نتایج روش یقینی دارای ا تالف قابل

 اسص. pcm30کمتر از  MCNPXنتایج دادا شدا در این جدول برای کد  نسبی

 

 MCNPX. راکتیویته گزارش ت لیل ایمنی راکتور و م اسبه شدا توسط کد 1 جدول

 حالص
 (pcm)راکتیویته  ها از قلب )%( روج میله 

 ا تالف 
 MTR_PC-1 [7] MCNPX [10] م تنظیمی 4میله  3میله  2میله  1میله  شرایط

 1% 6962 6916 100 100 100 100 100 سرد 1

 23% -15420 -12541 100 0 0 0 0 سرد 2

 28% -7692 -6009 100 0 0 0 100 سرد 3

 25% -7847 -6279 100 0 0 100 0 سرد 4

 27% -9475 -7451 100 0 100 0 0 سرد 5

 26% -9581 -7580 100 100 0 0 0 سرد 6

شاید های احتماالتی و یقینی، وجود مقداری ا تالف در جواب دو روش باتوجه به مکانیسم مت اوت حل مساله در روش

فوق ب رانی بسوویار کم و ناییز اسووص، درحالیکه این ا تالف  ا تالف نتایج دو روش برای حالص نظر برسوود.به منطقی

یشوومگیر و در م دودا اند، های کنترل وارد قلب راکتور شووداعبارتی در حاالتی که میلهو به های زیرب رانیبرای حالص

 اسص.  قبولکیرقابل  تا حدودیاسص که  %28تا  23

 : جينتا

سبتا قابلدلیل وجود این ا تالف برای پی بردن به شدا در بخش قبل در راکتیویتهتوجه ن شدا با دو روش بیان  سبه  ، م ا

شدا  سبه  سی و تاثیر هرکدام از این عوامل در ارزش راکتیویته م ا سبات در هر دو روش برر عوامل موثر بر نتیجه م ا

 اسص.
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 نقاط شبکه  -الف

حلهدانیم، طورکه میهمان سط کل فا شی انجام دهد طی ای پویش آزاد میانگین، متو سص که نوترون قبل از اینکه اندرکن ا

سص. انتخاب تعداد نقاط می کند. این کمیص برای یک اندرکنش  اص، عکس سطح مقط  ماکروسکوپیک آن اندرکنش ا

سبص به شبکه در هرکدام از ناحیه شبکه در آن ناحیه ن های قلب باید با درنظر گرفتن پویش آزاد میانگین نوترون و طول 

م دود، طول شووبکه باید از پویش آزاد میانگین   ا تالف های مجاور باشوود. برای حل مسوواله با اسووت ادا از روشحیهنا

شد  شبکه برای [11]نوترون در آن ناحیه کمتر با سی تاثیر تعداد نقاط  شدا در گزارش ت لیل ایمنی  حالص 7. برر دادا 

های راکتیویته نوشته شدا در ستون آمدا اسص. ارزشحورت  الحه به 2 جدولانجام و نتایج در راکتور ت قیقاتی تهران 

MTR_PC-1  افزاری مربوط به گزارش ت لیل ایمنی راکتور اسووص که با اسووت ادا از بسووته نرمMTR_PC دسووص آمدا به

افزار به م اسووبات انجام شوودا توسووط نرم MTR_PC-2های راکتیویته نوشووته شوودا در سووتون مربوط . ارزش[7]اسووص 

MTR_PC اسص.  های مختلف قلب راکتور پس از درنظر گرفتن تعداد بهینه نقاط شبکه در ناحیه 

 

 با درنظر گرفتن نقاط شبکه بهینه MTR_PCو بسته  MCNPX. راکتیویته م اسبه شدا توسط کد 2 جدول

 حالص
 نسبص به  MTR_PC-2 ا تالف (pcm)راکتیویته 

MTR_PC-1 MCNPX MTR_PC-2 MTR_PC-1 MCNPX 

1 6916 6962 6785 %2- %3- 
2 12541- 15420- 14367- %15 %7- 
3 6009- 7692- 7201- %20 %6- 
4 6279- 7847- 7802- %24 %1- 
5 7451- 9475- 8879- %19 %6- 
6 7580- 9581- 8821- %16 %8- 

شووود. درنظر گرفتن این عامل سووبب دیدا می 2 جدولشوودا در ه ئاراتاثیر قابل تامل تعداد نقاط شووبکه آشووکارا از نتایج 

سباتی از م دودا  شبکه به زیر برای حالص قبل از بهینه %24-15کاهش ا تالف نتایج دو روش م ا در  %8سازی نقاط 

 سازی نقاط شبکه شدا اسص. حالص پس از بهینه
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 کتابخانه -ب

سی اثر کتابخانه، نتایج مربوط به راکتیویته قلب برای  شدا در  6برای برر ست ادا از کتابخانه 1 جدولحالص دادا  های با ا

م اسبه و با نتایج حاحل  Jendl3و  ENDFb7 ،IAEA ،Jeff31ازجمله  MTR_PCافزاری مختلف موجود برای بسته نرم

 نشان دادا شدا اسص. 2شکل  مقایسه شدا اسص. این مقایسه در  MCNPXاز کد 

 

 

 
 کتابخانه اثر. 2شکل 

 

 

 ENDF7با کتابخانه  Jeff31های کتابخانه  روجی مناسووببیانگر همخوانی  2شووکل  بررسووی دقیق نتایج دادا شوودا در

سط کد  شدا تو ست ادا  سطح مقط  کتابخانه  MCNPXا سی اثر کتابخانه، ابتدا  سص. برای برر برای همه مواد  Jeff31ا

استخراج و در ورودی این کد وارد شدا اسص. پس از یکسان   NJOYت ادا از برنامه با اس MCNPXموجود در ورودی 

آوردا شوودا اسووص.  3 جدول،  روجی دو روش یقینی و احتماالتی در MTR_PCو  MCNPXشوودن کتابخانه دو کد 

اسووص. م اسووبات  Jeff31مربوط به کتابخانه  MCNPX-2و سووتون  ENDF7مربوط به کتابخانه  MCNPX-1سووتون 

MTR_PC  ست ادا از کتابخانه سبات روش احتماالتی با آن د Jeff31هم با ا شدا و ا تالف م ا ستون آ ر انجام  ر دو 

 آوردا شدا اسص.
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 با ل اظ کردن اثر کتابخانه MTR_PCو بسته  MCNPX. راکتیویته م اسبه شدا توسط کد 3 جدول

 حالص
 MCNPX-1ا تالف نسبص به  (pcm)راکتیویته 

MCNPX-1 MCNPX-2 MTR_PC MCNPX-2 MTR_PC 

1 6962 6940 6812 %2- %2- 

2 15420- 15262- 14486- %5- %6- 

3 7692- 7506- 7357- %2- %4- 

4 7847- 7812- 7854- %1 %0 

5 9475- 9282- 8964- %3- %5- 

6 9581- 9475- 8873- %6- %7- 

 

و بسووته  MCNPXهای یکسووان در کد شووود، اسووت ادا از کتابخانهدیدا می 3 جدولطورکه از نتایج دادا شوودا در همان

 های این دو ابزار منطقی اسص.های کامال یکسان نشدا که باتوجه به ت اوتمنجر به جواب MTR_PCافزاری نرم

 گروه هاي انرژي -پ

شووود، برای همه تر میهای انرژی، جواب مسوواله دقیقبا افزایش تعداد گرواتجارب قبلی نشووان دادا اسووص که ازآنجا که 

. شوودا اسووصو تغییرات در جواب بررسووی  شوودا اسووصگروا انرژی حل  12های این مسوواله معادله ترابرد برای ورودی

تایج هرکدام از  روجی بندی مطابق گزارش برای گروا MTR_PC (MTR_PC-1افزاری های بسوووته نرما تالف بین ن

ستون آ ر  MCNPXتایی انرژی( با کد  12بندی برای گروا MTR_PC-2ت لیل ایمنی و  شدا  4 جدولدر دو  گزارش 

 اسص.

 انرژی مت اوت با گروا MTR_PCو بسته  MCNPX. راکتیویته م اسبه شدا توسط کد 4 جدول

 حالص
  MCNPا تالف نسبص به  (pcm)راکتیویته  

MCNPX MTR_PC-1 MTR_PC-2 MTR_PC-1 MTR_PC-2 

1 6962 6930 7007 %0 %1 

2 15420- 14356- 14203- %7- %8- 

3 7692- 7273- 7046- %5- %8- 

4 7847- 7798- 7722- %1- %2- 

5 9475- 8921- 8733- %6- %8- 

6 9581- 8816- 8638- %8- %10- 
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تایج دو روش برای گروا با گزارش ا تالف بین ن ندی انرژی مطابق  ندی انرژی و برای گروا  %8-0ت لیل ایمنی ب  12ب

تایی انرژی و  12بندی دهندا ا تالف بیشووتر بین دو برنامه پس از گروااسووص. مقایسووه این نتایج نشووان %10-1تایی 

 اسص. MTR_PCافزاری با بسته نرم MCNPXهمخوانی قابل قبول بین نتایج کد 

 

 : گيريبحث ونتيجه 

های انرژی و تعداد نقاط شبکه های است ادا شدا، تعداد گروادقیق عوامل تاثیرگذار میل کتابخانهبررسی در این پژوهش، 

سازی آن در هرناحیه انجام شدا اسص. تعداد نقاط شبکه در هر ناحیه تاثیر یشمگیری روی نتایج دارد، که احالح و بهینه

کتابخانه دو کد  یکسان نمودندا اسص. اثر کتابخانه با باتوجه به مشخصات فیزیکی هر ناحیه و مناطق کناری آن انجام ش

ست ادا از کد  ست ادا از کتابخانه %2 انجام شدا اسص. کتابخانه تاثیری در م دودا NJOYبا ا شته و ا های یکسان در دو دا

نتایج هر  مول ه گ ته شدا، م اسبات انجام و 3های به دسص آمدا شود. با بررسی تواند سبب نزدیک بودن جوابکد می

های کنترل آوردا عنوان مهمترین مول ه در تغییر ارزش راکتیویته میلهمرحله به همراا معرفی عامل تعداد نقاط شوووبکه به

سص. تغییر در ارزش شدا با افزایش تعداد گرواشدا ا سبه  سص که به نتایج کد گونههای انرژی بههای راکتیویته م ا ای ا

MCNPX شود. نزدیک می 
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