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 سازی قلب یک راکتور حرارتیپخش نوترون با استفاده از نتایج شبیهمحاسبه ضریب
 

 (1)زاده،محمدهادیاسالمی – (1و2)*الهقیصری،روح – (1)عباسی،حانیه

 فیزیک ، دانشکده علوم پایه. ، گروه دانشگاه خلیج فارس-1

 ای، مرکز پژوهشی انرژی هسته دانشگاه خلیج فارس-2

 چکيده:
از معادله پخش  توانمی ،هایی که جذب نوترون نسبتا زیاد نیستدر یک محیط نوترونی و در محیط های شار نوترونبرای محاسبه

سازی مقایسه بیهشات با نتایج حاصل از ی محاسبآید و نتیجهصورت تحلیلی به دست میپس از حل معادله، شار به استفاده نمود.
ثابت و  های جاذبهای سههو،ت، میلهبعدی قلب، که مشههتمل بر کلیه میلهبرای مدل کردن پیکربندی سههه MCNP گردد. از کدمی

سور، ،نک سن ست. متحرک)کنترل(، کانال مرکزی، کانال  شده ا ستفاده  آوردن  ، به دست هدف از این تحقیقکننده )کندکننده( و... ا

اسههبه سههازی،در مرحله بعد اناباا این دو نمودار و سههحس محنمودار شههار حاصههل از رول تحلیلی و نمودار حاصههل از شههبیه
 باشد.پخش نوترون میضریب

      ضریب پخش، راکتور حرارتی، جریان نوترون، شار نوترون   :کلمات کليدي
 

 

 : مقدمه

بینی نماییم. به ها را در تمام حجم دستگاه پیشدارد که بتوانیم توزیع نوترونای نیاز به این طرح مناسب یک راکتور هسته

ای را در ی بر،وردهای مکرر مسیر پیچیدهها در نتیجه، به این علت که نوترونطور کلی این موضوع مساله مشکلی است

یک نوع پخش نوترون در محیط  حالت، اثر کلی بر،وردهای نوترون با تقریب درجه اول کنند. در اینراکتور طی می

توان از حل معادله ها را میباشد که ،یلی شبیه پخش یک گاز در گاز دیگر است. این توزیع تقریبی نوترونراکتور می

شود، برای طراحی اغلب راکتورهای اولیه به کار رفته و پخش به دست آورد. این رول که گاهی تقریب پخش نامیده می

تری بوجود آمده است، لکن هنوز هم برای تخمین ،واص )محاسبات( اولیه باور وسیعی ده و دقیقهای پیچیاگرچه رول

توان از معادله ترابرد ها در یک محیط نوترونی میها و بررسی چگونگی توزیع آنبرای محاسبه شار نوترون. کاربرد دارد

آغاز جدی  [.1از معادله پخش استفاده کرد ]هایی که جذب نوترون چندان زیاد نیست های ،اص در محیطو در حالت

 1آالموسو در آزمایشگاه لوس 1940ای در سال زمان با کار بر روی تسلیحات هستهکارلو هماستفاده از رول مونت
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در  به چاپ رسید. 2کانکارلو توسط هرمانمیالدی اولین مقاله جامع رول مونت 1945صورت گرفت و سرانجام در سال 

پخش گرافیت و ها ضریبگزارل شد. آن 4و هاروویتز 3یالدی اولین کار آزمایشگاهی توسط رینوسکایم 1955سال 

های حرارتی را به پخش نوترونضریب 5کاسزر 1958گیری کردند. در سال سنگین را با تکنیک امواج نوترونی اندازهآب

پخش را به رول ساده باور تخمینی ضریب 6، المارل1966در سال  رول تحلیلی در یک محیط غیر جاذب بدست آورد.

های حرارتی را برای راکتورهای گرافیتی به کمک ، میرفیاضی طول پخش نوترون2013در سال  بدست آورد.

 [.2دست آورد ]به COMSOLو  MCNPکدهای

 : روش کار

شینگونه که در بخشهمان صلی در این  های پی شد، هدف ا شاره  شار نوترونی در راک مقالها سبه  تور همگن ابتدا محا

ستوانه سباتی ا شابه راکتور بوشهر( به کمک کد محا سه آن با نتایج به دست آمده از ح MCNPای )م ل تحلیلی و و مقای

سههرانجام به دسههت آوردن ضههریب پخش نوترون اسههت. لذا در این بخش، ضههمن ارایه توضههیحاتی در مورد جزییات 

سباشبیه ستت انجامسازی  و محا شبیه ایم.آمده را ارایه و مورد بحث قرار دادهشده، نتایج به د سازی راکتور با جهت 

سباتی  ستفاده از کد محا سخه  MCNPا شبیه MCNPX، ن شد. با توجه به اینکه برای  ستفاده  ر چیز سازی پیش از ها

تصات از یک دستگاه مخ مقالهاین  سازی درانتخاب یک دستگاه مختصات مناسب ضروری است، در کلیه مراحل شبیه

لب راکتور قمنابق بر محور اسههتوانه  zدکارتی راسههتگرد اسههتفاده شههده که مبدا آن در مرکز قلب راکتور بوده و محور 

راحی ططور دقیق هندسه راکتور را به ،MCNPهای مختلف پس از انتخاب دستگاه مختصات، به کمک کارت باشد.می

ستا با شتن اطالعات مربوط به ابعاد و اندازه دقیق اجزای مختلف راکتو گردید. در این را سبت در ا،تیار دا ر، چگالی و ن

 تعریف شد. ، هندسه راکتورMCNPهای کد های مختلف راکتور و با آگاهی از تواناییکار رفته در بخشجرمی مواد به

های ردازل دادهداریم به این منظور از سههیسههتم پها در آن دما نیاز برای اجرای برنامه در دماهای مختلف به سههام مقاع

 استفاده شده است.   NJOYایهسته

 : تايجن

                                                 
2 Herman Kahn 

3 Renosskaya 

4 Harvowitz 

5 Caszer 

6 Lamarash 
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ارایه می گردد. در محاسبات ابتدا با استفاده از اطالعات مدل اصلی به  MCNPنتایج حاصل از اجرای کد  در این بخش

سه قلب راکتور سازی هند شکل VVER-1000 شبیه  شب 1پردا،ته ایم. در  سه  ست. ، هند شده ا سازی قلب ارایه  یه 

اند. مجتمع های سو،ت با غنای متفاوت و ترکیبی شبیه سو،ت گذاری نیروگاه اتمی بوشهر محاسبه و شبیه سازی شده

 .اندو سحس مجتمع های سو،ت با غنای متفاوت و ترکیبی شبیه محاسبه و شبیه سازی شده

 
 یشده به همراه برش عرض يساز هيراکتور شب یکل يشما :1شکل

 

 MCNPهاي حرارتی بر حسب شعاع با استفاده از کد شار نوترون -

)در به دست آمد بندیبا استفاده از مش برحسب شعاع های حرارتی درون قلبنوترون شعاعی شار در این مرحله

 (.2نشان داده شده( و نمودار حاصل از آن برحسب شعاع رسم گردید)شکل 1جدول

 های حرارتی برحسب شعاع شار نوترون: 1جدول

شعاع قلب  (cm)  شار نوترون (n/cm^2.s) خطا 

83333/5  1/72996593×1014 0538119/0  

5000/17  1/59036306×1014 0312190/0  

1667/29  1/52561277×1014 0235233/0  

8333/40  1/2284162×1014 0210706/0  

5000/52  1/26477736×1014 0188305/0  

1667/64  1/08883863×1014 0189768/0  

8333/75  1/7453633×1014 0196445/0  

5000/87  0/56605208×1014 0214291/0  

1667/99  0/51596061×1014 0229097/0  

833/110  0/36524092×1014 0253009/0  

500/122  2/1963942×1013 0285758/0  

167/134  1/58374964×1013 0327706/0  

833/145  1/09279555×1013 0402512/0  

500/157  0/73467152×1013 0528364/0  

167/169  0/2954281×1013 0935107/0  
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 MATLABهای حرارتی برحسب شعاع قلب راکتور با استفاده از برنامه نمودار شار نوترون: 2شکل

با نزدیک شدن به جداره قلب  ، شار نوترون در مرکز قلب دارای بیشترین مقدار و در راستای شعاع و2با توجه به شکل

 یابد.راکتور به دلیل افزایش جذب و نشت کاهش می

 حل تحلیلی شار نوترون -

گیریم. فرض کننده را در نظر مییک راکتور بحرانی سریع، حاوی مخلوط یکنوا،تی )همگون( از سو،ت و ،نک

نامند. است. چنین سیستمی را راکتور لخت میشود که راکتور فقط یک ناحیه دارد و بدون الیه زاینده یا بازتابنده می

 شود.گروهی بیان میگروهی بوسیله معادله پخش یکاین راکتور در محاسبات تک

نمودار شار  MATLABو استفاده از برنامه  (FSAR)گیری از اطالعات منتشرشده از نیروگاه اتمی بوشهربا بهره

 به این منظور از فرمول محاسبه شار برای یک استوانه محدود مورد استفاده شد. .(3)شکلبرحسب شعاع رسم گردید

 𝜙(𝑟.𝑧) =
3∙36𝑃

𝑉𝐸𝑅Σ𝑓
𝐽0 (

2∙405𝑟

𝑅
) cos

𝜋𝑧

𝐻
  

تابع بسل مرتبه  0Jو  Rمتغیر روی شعاع  H ،rمتغیر روی ارتفاع  zفرمول باال یک تابع دومتغیره تعریف شده است که 

گیری های مختلف حل و پس از میانگینzازای ستفاده از برنامه متلب ابتدا معادله را بهباشد. در این مرحله با اصفر می

 های مختلف رسم شد.rازای ها، نمودار شار بهروی آن
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 MATLABهاي حرارتی برحسب شعاع قلب راکتور با استفاده از برنامه : نمودار شار نوترون3شکل

 

ها به علت تاثیر صورت کسینوسی در مرکز زیاد و در دیوارهبه نوترون شارشود، مشاهده می  3هماناور که در شکل

 یابد.افزایش شعاع کاهش می

 
 سازی و حل تحلیلیتابیق نمودارهای حاصل از شبیه: 4شکل

 پخش:محاسبه ضريب

، اکنون درآمدهبه نمایش  4که در شکلسازی و حل تحلیلی شار نوترونی با توجه به اناباا نمودارهای حاصل از شبیه

 پخش نوترون در یک راکتور حرارتی، مشابه راکتور بوشهر پردا،ت.توان به محاسبه ضریبمی

 𝐵2 =
𝑘∞−1

𝐿2
 



 

6 

 

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

 𝐿2 =
𝐷

Σ𝑎
 

)2L( ضریب باکلینگپخش نوترون وسام(2B) ای محدود به شکل زیر است:برای یک راکتور استوانه 

 𝐵2 = (
2.405

𝑅
)
2

+ (
𝜋

𝐻
)
2

 

𝑘∞نهایتبیتکثیر برای راکتور : ضریب 

 𝑘∞ = 𝜂𝑓 = (2.2) × (0.671) = 1.48 
Rشعاع قلب راکتور : 

Hارتفاع قلب راکتور : 

Σ𝑎[35مقاع ماکروسکحی جذب نوترون ] : سام 

ازای شارهای متفاوت پخش نوترون در یک راکتور حرارتی بهسازی، ضریببا استفاده از فرمول و نتایج حاصل از شبیه

 :باشدبه صورت زیر می

 𝐷 =
Σ𝑎(𝑘∞−1)

(
2.405

𝑅
)
2
+(

𝜋

𝐻
)
2 

 گیریاندازه 6186/0سرانجام با جایگذاری مقادیر، ضریب پخش نوترون حرارتی در راکتوری مشابه راکتور بوشهر   

 شد.

 : بحث ونتيجه گيري 

 یلتحلی صورتبه برحسب شعاع و ارتفاع، شارنمودارهایی از ، MATLABگیری از برنامه با بهره پس از حل معادله

ابتدا برای به دست . شد سهیمقا MCNPبا کد  سازیهیحاصل از شب مودارهایمحاسبات با ن یجهیو نت آمدهبه دست 

بندی نمودیم. مقادیر را وارد فرمول تقسیم 1/0آوردن نمودار شار نوترون برحسب شعاع، ارتفاع قلب را به فاصله 

سازی با توجه به تابیق نمودار حاصل از شبیهگیری شدو درآ،ر بر حسب شعاع رسم گردید. ها میانگینکرده و از آن

پخش در حالت جا که ضریبمحاسبه شد. از آن6186/0پخش نوترون به صورت میانگین  و حل تحلیلی، ضریب

به کمک کد  باشد.پذیر میقرار گیرد، این مقدار قابل قبول و توجیه 8/0تا  3/0بایست در بازه استاندارد می

DRAGON  و رول معمولBn پخش نوترون را محاسبه نمود، اما تاکنون برای راکتور بوشهر این توان ضریبمی
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 باشد. پذیر نمیواین رول امکان DRAGONدست نیامده به همین جهت مقایسه نتایج گرفته شده از کد ضریب به

 گزاري:سپاس

 گردد.ای دانشگاه ،لیج فارس قدردانی میاز مرکز پژوهشی انرژی هسته
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