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 MCNPکد  یپرواز برا نیداپلر در ح یپهن شدگ قابلیتتوسعه 
 

 (1) ذوالفقاری،احمدرضا - (1)مینوچهر،عبدالحمید - (1)زنگیان،مهدی – (1) *عجمی،منا

 راکتوردانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی هسته ای، گروه 

 

 چکيده:
گذارد که در نظر گرفتن آن در ها اثر می ها با تغییر چگالی و تغییر سرعت هستهدمای محیط برروی سطح مقطع اندرکنش

در  MCNP( که توسعه آن برای کد On The Flyمحاسبات راکتور اهمیت زیادی دارد. در روش پهن شدگی داپلر حین پرواز )
ته است، برای هر نقطه انرژی با توجه به نوع سطح مقطع، ضرایب بسط بر حسب دما محاسبه و در این مقاله مورد توجه قرار گرف

گردند. این روش حجم اطالعات را کاهش ها تولید و استفاده میها، سطح مقطعشود و زمان ترابرد با کمک آنکتابخانه ذخیره می
ایجاد و صحت  MCNPو زیرروالی برای بکارگیری آن در OTFو سرعت قابل قبولی دارد. دراینجا مولدی برای تولید ضرایب 

 عملکرد آن بررسی شده است. 

 MCNP، محاسبات راکتور، کد OTF: اثر دمایی داپلر، پهن شدگی داپلر حین پرواز، کلمات کليدي

 

 مقدمه :
ها، که به ای به دلیل گرم شدن اجزا بررسی اثر دما بر روی سطح مقطعهای مولد انرژی همانند راکتورهای هستهدر بررسی سامانه

ای برخوردار است. مقدار سطح مقطع یک اندرکنش به هسته هدف و انرژی نسبی نوترون و اثر داپلر معروف است، از اهمیت ویژه

 هسته هدف بستگی دارد. 

توان در قالب یک تابع های هدف دارای حرکت حرارتی هستند. این حرکت را میای در دمای باالی صفر مطلق، هستهماده در هر

گردد. از این رو با حرکت توزیع سرعت برحسب دما بیان نمود. معموالً از مدل گاز ماکسولین برای بیان این توزیع استفاده می

کند و به ازای ذره فرودی با سرعت مشخص توزیعی ها تغییر پیدا می ودی و نوترونهای هدف سرعت نسبی بین ذرات فرهسته

شود که احتمال انجام اندرکنش برای نوترون با انرژی ثابت با دمای محیط آید. این امر سبب میاز سرعت نسبی بین آنها پدید می

توان سطح مقطع اصالح شده را با در های مختلف، میتگاهتغییر کند. با توجه به تابع توزیع ماکسول و بقای آهنگ اندرکنش در دس

نظر گرفتن هسته هدف به صورت ساکن در دستگاه آزمایشگاه محاسبه کرد که به پهن شدگی داپلر مشهور است. این اثر توسط 

 :]1[گردد رابطه زیر بیان می
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 گردد:به صورت زیر تعریف می β که  در آن
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𝛽 =
𝑀

2𝑘(𝑇2−𝑇1)
 (2) 

که اصطالحاً پهن  راتییتغ نیمحاسبه ا یبرا باشد. دمای نهایی می 𝑇2دمای اولیه و  𝑇1جرم ذره فرودی،  𝑀ثابت بولتزمن،  𝑘و 

، 3، شبه ماده2، نمونه برداری از حرکت هدف1کرنل: پهن شدگی ]2 [وجود دارد یمتفاوت یهاروش شود،یم دهیداپلر نام یشدگ

 نیروش برازش ح رد،یگیاستفاده قرار م وردم نجایکه در ا یروش .6و برازش حین پرواز 5ای، چند قطبی پنجره4روش چند قطبی

مربوط به ایزوتوپ در این روش از درون یابی با کمک بسط تابعی مرتبه باال برای وابستگی دمایی سطح مقطع نام دارد.  پرواز

ها شود، سطح مقطعوارد می 𝑇به ناحیه با دمای  𝐸شود. هنگامی که یک نوترون با انرژی مورد نظر در انرژی نوترون استفاده می

ها پیش آید. حسن اصلی این روش عدم نیاز به حفظ سطح مقطعبرای ماده در این دما بالفاصله از طریق این روش بدست می

ها در دماهای مسئله می باشد و چون به ازای هر ایزوتوپ تنها یک فایل دمایی وجود دارد، در ای ایزوتوپپردازش شده بر

 یابد.محاسبات راکتور که با طیف گسترده ای از دما برای اجزا روبرو هستیم حجم اطالعات به طور چشمگیری کاهش می

ضرایب بسط این روش برای  2017ها در سال ترین آنتازه که در ]5-3 [های معدودی انجام شده استدر این زمینه پژوهش

با در نظر گرفتن این روش در این مقاله . ]6 [های تفکیک ناپذیر محاسبه شده استهای مربوط به ناحیه رزنانسسطح مقطع

OTF)مولد ،) SBU_OTF  ها در کد برای تولید ضرایب ارائه و زیر روالی برای بازسازی سطح مقطعMCNP  ایجاد شده

 ست.ااست. صحت عملکرد این مولد با روش مقایسه مستقیم و همچنین بکارگیری برای چند مثال نمونه بررسی شده 

 

 : OTFروش 
-برحسب دما بیان می 7مقطع خاص در انرژی نوترون داده شده در قالب یک بسط تابعیدر این روش وابستگی دمایی یک سطح 

شود. به عنوان مثال، بسط دمایی بیان می 8ی انرژییزوتوپ، هر اندرکنش آن و هر نقطه شبکهشود. ضرایب این بسط برای هر ا

 باشد:به صورت زیر می معین 𝐸𝑔ی انرژی مقطع جذب پرتوزا برای یک ایزوتوپ معین در یک نقطه شبکهسطح

𝜎𝛾(𝑇, 𝐸) ≅ ∑
𝑎𝑖

𝑇𝑖/2
𝑁
𝑖=1 + ∑ 𝑏𝑖𝑇

𝑖/2𝑁
𝑖=1 + 𝑐 (3) 

                                                 
1  Kernel broadening 

2 Target Motion Sampling 

3 Pseudomaterials 

4 Multipole Formalism 

5 Windowed Multipole 

6 On the fly_fit 

7 Functional Expansion 

8 Energy grid point 
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ی داپلری دقیق در نقطه شبکه شدههای پهنوابسته به دما بر مبنای سطح مقطع 9ی مدل برازشوسیلهبه  𝑐و  𝑎𝑖  ،𝑏𝑖ضرایب بسط 

های مختلف تولید و سپس با توجه به های پهن شده برای دمایگردند. برای این منظور ابتدا سطح مقطعانرژی مورد نظر تعیین می

 .]2 [شودت زیر تشکیل می( برای هر نقطه انرژی دستگاه معادال3معادله )
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مرتبه بسط، ماتریس  Nباشد. در این دستگاه هر دستگاه برای یک نقطه انرژی تشکل شده و هر سطر آن مربوط به یک دما می

( و بردار معلومات سطح مقطع مربوط به دماهای  𝑏𝑖و 𝑎𝑖 ،𝑐) OTF(، بردار مجهوالت ضرایب 𝑇𝑖  ضرایب باتوجه به دما )

های دمایی زیاد و تعداد مجهوالت محدود و بستگی به مرتبه بسط دارد، معموال تعداد باشد. از آنجائیکه تعداد بازه( می𝜎𝑖مختلف )

را پیدا  OTFتوان ضرایب گاه میهای کمینه خطا استفاده شود. با حل این دستمعادالت بیشتر از مجهوالت بوده و باید از روش

 کرد.

 

 : SBU-OTFمولد 
روندنمای  با توجه به روش پهن شدگی حین پرواز که در قسمت قبل توصیف شد در این قسمت مولد این ضرایب باتوجه به

 ( طراحی و پیاده سازی شد.1نشان داده شده در شکل )

 

                                                 
9 Regression Model 
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 OTF(. روندنمای ساخت کتابخانه 1) شکل

شود. سپس با توجه به این جدول سطح مقاطع پهن در این مولد ابتدا با دریافت کمینه و بیشنه و گام دمایی، جدول دمایی ایجاد می

تگاه شود. در گام بعدی برای هر اندرکنش و هر نقطه انرژی آن یک دستولید می ]FDBACE ] 7شده داپلر با استفاده از کد 

شود. با حل این تولید شده در دماهای مختلف در آن نقطه انرژی تشکیل می هامعادالت باتوجه به جدول دمایی و سطح مقطع

در دماهای مختلف خطای  OTFهای تولید شده با ضرایب شود. در صورتیکه سطح مقطعمحاسبه می OTFدستگاه ضرایب 

 شود.ذخیره و برای استفاده در کد مونت کارلو به کار گرفته می ضرایب در کتابخانهمناسبی داشته باشند، این 

تعریف شده است، با توجه به دمای محیط و انرژی نوترون سطح  OTFدر محاسبات مونت کارلو برای موادی که ضرایب 

 شود.( برازش شده و بکار گرفته می3توسط رابطه ) های مورد نیاز در ترابردمقطع
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 نتايج :
این مولد با روش مقایسه مستقیم و همچنین بکارگیری برای چند مثال نمونه بررسی شده است که در ادامه به صحت عملکرد 

 شود:ها پرداخته میتوضیح هریک از آن

 مقايسه مستقيم
کلوین برای سطح مقطع کل با  1200و  900، 600در دمای  O16و  U235 ،U238 ،H1های عناصر برای این منظور سطح مقطع

 ( آمده است:2( و )1اده از این روش ساخته شده و خطای آن با کد مرجع مقایسه شده که نتایج آن در جدول )استف

 ایزوتوپ های رزونانسی OTF(. خطای انتگرالی و نقطه به نقطه سطح مقطع کل تولیدی از 1جدول شماره )

 قطهحداکثر درصد خطای نسبی نقطه به ن خطای انتگرالی بر تعداد نقاط ایزوتوپ

 600 900 1200 600 900 1200 (Kدما )

U235 0.0012 0.0015 0.0017 0.102 0.106 0.112 

U238 0.0015 0.0018 0.0021 0.104 0.107 0.113 

 

 ایزوتوپ های سبک OTF(. خطای انتگرالی و نقطه به نقطه سطح مقطع کل تولیدی از 2جدول شماره )

 حداکثر درصد خطای نسبی نقطه به نقطه خطای انتگرالی بر تعداد نقاط ایزوتوپ

 550 600 650 550 600 650 (Kدما )

H1 0.0009 0.0011 0.0013 0.101 0.104 0.108 

O16 0.0009 0.0012 0.0015 0.102 0.106 0.110 

 

  باشد.برای دماهای مختلف می OTFخطای انتگرالی و نقطه به نقطه در این جداول نشان دهنده صحت عملکرد مولد 

نشان داده شده است.  2کلوین برای محدوده انرژی موثر در شکل  2400توزیع خطای نقطه به نقطه برای سطح مقطع کل در دمای 

 در تمام محدوده انرژی خطای نقطه به نقطه کمتر از یک درصد است.



 

6 

 

 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
 رانته - تی خواهج نصیرالدین طوسیصنع دااگشنه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷

 
  2400در دمای  235( اورانیوم OTFتوزیع خطای نقطه به نقطه سطح مقطع کل)(. 2شکل شماره )

 

 

 پياده سازي براي چند مثال نمونه
دو مسئله نمونه،  MCNPو زیر روال توسعه شده در کد  OTFدر این قسمت با استفاده از ضرایب تولید شده توسط مولد 

های مستقیما تولید شده سیستم بحرانی سریع و حرارتی، در دمای مربوطه شبیه سازی شده و نتایج با محاسبات توسط سطح مقطع

. این راکتور یک راکتور پالسی باشدمی ]8 [راکتور گودیوا در همان دما مقایسه شده است. مسئله نمونه اول NJOYبوسیله کد 

ها از طریق گسیل نوترون و پرتوهای گاما مورد استفاده قرار بدون حفاظ است که در آزمایشگاه لس آالموس برای پرتودهی نمونه

سانتیمتر است که در باالی یک برج فلزی به ارتفاع  30فلزی با غنای باال به قطر حدود  235رد. سوخت این راکتور اورانیوم گیمی

 آورده شده است. 3متر قرار دارد. نتیجه شبیه سازی این سیستم در جدول شماره  2

 

 ، مستقیم وتجربیOTFهای (. ضریب تکثیر موثر سیستم گودیوا محاسبه شده با سطح مقطع3جدول شماره )

 روش تجربی MCNPکد  OTFروش  پارامتر

 0.001±1.00000 0.00009±1.00009 0.00009±1.00001 ضریب تکثیر موثر
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درون یک پوسته آلومینیومی حلقوی و  U-235مسئله نمونه دوم یک سیستم حرارتی که در آن محلول نیترات اورانیل حاوی 

سانتیمتر است. نتایج حاصل از این شبیه  32/0سانتیمتر و ضخامت آن   595/34شعاع داخلی پوسته  .]9[بدون بازتابنده قرار دارد

 .نشان داده شده است 4سازی در جدول شماره 

 ، مستقیم وتجربیOTFهای (. ضریب تکثیر موثر سیستم گودیوا محاسبه شده با سطح مقطع4جدول شماره )

 روش تجربی MCNPکد  OTFروش  پارامتر

 0.00330±1.00000 0.00012±1.00014 0.00013±1.00022 یب تکثیر موثرضر
 

 بحث ونتيجه گيري :
ها ارائه شد. ضرایب تولید به منظور در نظر گرفتن اثر داپلر بر روی سطح مقطع OTFدر این پژوهش مولدی برای تولید ضرایب 

حسن شود. ها در دمای مورد نظر برازش میاستفاده و سطح مقطع MCNPشده توسط این مولد به وسیله زیر روالی در کد 

های موجود اختصاص حافظه کمتر و سرعت مناسب برای برازش سطح مقطع در دمای اصلی این روش در مقایسه با سایر روش

تبار این مولد و مورد نظر است. مقایسه مستقیم نتایج و همچنین شبیه سازی برای دو سیستم حرارتی و سریع نشان دهنده اع

زیرروال برازش آن است. در کارهای آتی توسعه این زیر روال برای ناحیه رزونانس تفکیک ناپذیر و پراکندگی حرارتی در نظر 

 گرفته شده است.
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