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تم يالگورکمک به  ينوع (SMRک راکتور کوچک مدوالر )يک قلب ينوترون يپارامترها يسازنهيبه

 کيژنت

 

 *ديان، نويوبيا -د فرشاديس ،انييريم -اليل ،يديمج

 ياهسته ين، گروه مهندسينو يهايفناور علوم و يدانشکدهدانشگاه اصفهان، 

 :دهيچک

 يدر راستا ين شار حرارتيانگينه به ميشيته، نسبت بيويراکت ييب دماير موثر، ضريب تکثيقلب شامل ضرک ينوترون ين پژوهش، پارامترهايدر ا

ن اساس و با يبرا. ندديمحاسبه گرد MCNPX يابه کمک کد هسته ي( نوعSMRک راکتور کوچک مدوالر )يقلب  يبرا يو محور يشعاع

 ير پارامترهاقلب راکتور ب يبندهيدر ادامه، اثر ناح .ندديگردسوخت انتخاب نه يبهقلب، غنا و قطر  يهامجتمع دمانيک، چيتم ژنتياستفاده از الگور

 6و  5، 4)سه سطح غنا با و 11×11سوخت  يهاقلب با مجتمعنه يبهدمان ي، چتينها. در شدنه حاصل يقلب به يبندهيناح و يک بررسينوترون

 .آمدبه دست  (cm 96/0)سوخت  نهيبه و قطر (درصد

 کيتم ژنتيک، الگوري، محاسبات نوترونيسازنهي(، بهSMRراکتور کوچک مدوالر ) :کلمات کليدي 

 

 :مقدمه

 يدر حوزه راکتورها يقاتياز مباحث مهم تحق يکي، (SMRs) کوچک مدوالر يراکتورها ينهيو توسععععه در زم قيتحق

سته سال ياه ست.ياخ يهادر  سته يشرفته از راکتورهاينو و پ ين راکتورها، طرحيا ر ا ر ياخ يهاسال يبوده که ط ياه

 ها بهن راکتوري. ا[1] هسعععتند يکياوات الکترمگ 300تا  10ن يد توان بيو قادر به تول را به خود جلب کرده ياديتوجه ز

باال بودن عملکرد اريپذتوان انعطاف ديتولر ينظ ييهاتيل داشعععتن م يدل عل،  يذات يهايژگيق وياز طر يمني،  و منف

صاد سرماييل پايبه دلبودن  ياقت ضافه يت نيق دادن ظرفيدر تطب ييه، تواناياول يگذارهين بودن  ضا به کمک ا روگاه با تقا

 ،يکيتوان الکتر ديتول در يمختلف يکاربردها ،ديشعععد يار کم رخداد حادثهياحتمال بسععع و ياضعععاف يهاکردن ماژول

 .[2] دارند شناور ياتوان هسته يهاروگاهيو ن کننيريآب شبخار،  ديتول ش،يگرما
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فته است. ريها انجام پذر در مورد آنياخ يهاسالدر  ياقات گستردهي، تحقاين راکتورها يگسترده يبا توجه به کاربردها

 MCNPXو  WIMS ،CITATION ياهسته يرا با استفاده از کدها CAREM-25ک راکتور ينوترون يسازهيتشکر و همکاران شب

 اندمورد بحث واقع شده عيوسر يحرارت يهاع شارير موثر، توزيب تکثيانند ضرم ييق، پارامترهاين تحقياند. در اانجام داده

ن ياند. در ارا انجام داده CAREM-25ک راکتور ينوترون يا و همکاران مطالعهينيمشابه عرفان يقيدر تحق ن،ي. همچن[3]

و  Odeh .[4] اندقرار گرفته يمورد بحث و بررس يو شعاع يب قله توان محوريضرع توان و يپژوهش، شار نوترون، توز

 ي، طراحSimulated Annealing يسازنهيک با استفاده از روش بهيستماتيس يسازنهيبه کمک به يقيدر تحقهمکارش 

مرتبط با آن را  يمنيا يارهايمع برآورده ساختنسوخت همراه با  ينهينه ه يبا کم يسال طول عمر کار 10نه با يقلب به

ک يسوخت  ينهيگام شبکه و قطر به  ين يگريق ديدر تحق .[5] اندانجام داده BWR (NMR-50)از نوع SMR راکتور  يبرا

SMR يچندهدفه يسازنهيبا استفاده از به  ينوع ( ازدحام ذراتMOPSO گسسته محاسبه )[6] اندشده.  

، cm90 و شعاع  cm155 با ارتفاع  ياقات صورت گرفته، راکتور به صورت استوانهين پژوهش، با توجه به تحقيدر ا

 يفشار، دما و چگال يط کاريدر شراماه فرض شد.  60 يعمر کار يبرا MWth100  ي، توان حرارتUO2سوخت از جنس 

تا  cm 84/0از  سوخت مختلف يقطرهان يهمچناند. فرض شده ³g/cm 715/0و MPa 15 ،ºC 305ب يکننده به ترتخنک

cm 1   با  .نددر نظر گرفته شد 11×11و  9×9دمان مجتمع سوخت يدو نوع چ يبرا درصد 20تا  3از  مختلف يهاغنابا

در  يحرارت ين شارهايانگينه به ميشينسبت ب و تهيويراکت ييب دماي، ضرياضاف يتهيوير راکتينظ ييپارامترها يمحاسبه

ام انج کيتم ژنتيالگوربا استفاده از سوخت نه يبه يدمان، قطر و غنايحصول چ يبرا يسازنهي، بهيو محور يشعاع ياراست

 يح شار بررسيبه منظور تسط ک فوقينوترون يپارامترها يمختلف قلب راکتور بر رو يبندهيرات ناحيگرفت. سپس تاث

 گرفت.صورت  MATLABاف ار و نرم MCNPX ياکد هسته کمکبهها يسازهيشب .دنديگرد

 :روش کار

به کمک  11×11و  9×9دمان يقلب راکتور با دو چ در اين تحقيق( نشان داده شده است. 1روند انجام تحقيق در شکل )

 يقطرها ير موثر برايب تکثيضر يکمک محاسبهبه  ياضاف يتهيويراکت شد. (2 شکل) يسازهيشب MCNPX ياکد هسته

 : [7]ر محاسبه گشت يز يبا استفاده از رابطه KCODEمتفاوت به کمک کارت  يمختلف سوخت با غناها
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)و   excessن رابطه يدر ا )eff BOCk هستند. يعمر کار ير موثر در ابتدايب تکثيو ضر ياضاف يتهيويب راکتيبه ترت 

 
 (: الگوریتم انجام تحقيق1شکل )

 

ضاف يتهيويراکت انتخاب منظوربه سبات مصرف سوخت  ،يقطر سوخت نوع –ک زوج گام شبکه ي يمطلوب برا يا محا

ي اضععافي مطلوب براين اسععاس راکتيويته د.يمختلف محاسععبه گرد يغناها يبرا  MCNPX در کد BURNبه کمک کارت 

اف ار نرمکمک بهمحاسععبه گشععته و سععپس  در راسععتاي شعععاعي و محوري نوترون يحرارتشععار در ادامه  محاسععبه شععد.

MATLAB سبت ب ست آمدها بهن آنيانگينه به ميشين  يمهم در طراح يگر از پارامترهايد يکيته يويراکت ييب دمايضر .د

 :[8] گرددير حاصل ميز ياز رابطه بوده ومن راکتور يا

(2                                                                                                       )
2

1 eff

eff
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سوخت، برا غنا ور ييبا تغ ضاف يتهيويراکت يپارامترها سوخت دمان مختلفيدو چ يقطر  سبت بيا ن يانگينه به ميشي، ن

 دند.يته محاسبه گرديويراکت ييدماب يو ضر يو محور يشعاع يشار در راستا
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 ب الف

دمان يب( چ 9×9دمان يالف( چ  MCNPX ياشده به کمک کد هسته يسازهيقلب راکتور شب ياز باال ي(: نما2شکل )

11×11 

شديتم ژنتيسوخت از الگورنه يبهافتن غنا و قطر ي يبرا ستفاده  شان داده 3. روند انجام الگوريتم ژنتيک در شکل )ک ا ( ن

 شده است.

 
 (: روند انجام الگوریتم ژنتيک3شکل )

 :ديگردف ير تعرين پژوهش به صورت زيا تابع هدف در 

(3               )2 2 2 4
1 2 3 2
( ) (( / ) 1) (( / ) 1)

( )
ex d Ra Ax

T

w
CostFunction w w M A w M A 


       

مصععرف سععوخت،  يسععازهيمطلوب حاصععل از شععب ياضععاف يتهيويراکت d، ياضععاف يتهيويراکت exن رابطه، يدر ا

( / )RaM A  و( / )AxM A و يو محور يشعاع يدر راستا ين شار حرارتيانگينه به ميشيب نسبت بيبه ترت T ب يضر
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تابع  يتلف بر رومخ ياثرات پارامترها يسععازکسععاني يبرا 4wتا  1w يب وزنين ضععرايچنته هسععتند. هميويتراک ييدما

 شوند. يم فيتعرنه يه 

شعاعي، پس از تعيين غناي بهينه شار  سطيح  سه ي براي تمامي مجتمعبه منظور ت سوخت، اثر غناهاي متفاوت در  هاي 

 نوع مجتمع سوخت بررسي و در نهايت چيدمان بهينه با سه سطح غناي مطلوب محاسبه گرديد.

 :نتایج

سبات مصرف سوخت انجام گرفته  شاهدهاز محا ضاف يتهيويشود که مقدار راکتيم م در  2647/0د برابر با يمطلوب با يا

ستا يشار حرارت .شودنظر گرفته  سوخت  5 ي، غنا11×11دمان يچ يبرا يو محور يشعاع يدر را صد و قطر   cmدر

به ترتيب ک يتم ژنتيانجام شده به کمک الگور يسازنهيحاصل از به نهايي جينتا داده شده است.نشان ( 4در شکل ) 96/0

 .نداآورده شده (1در جدول )مقدار تابع ه ينه 

 

 
 الف
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 ب

 محوري )ميله داغ( ب( شعاعي الف( شکل شار حرارتي در راستاي(: 4شکل )
 

 کيتم ژنتیانجام شده به کمک الگور يسازنهيحاصل از بهنهایي ج ی(: نتا1جدول )

دمان يچ

 قلب

 قطر سوخت

(cm) 

 سوخت يغنا

(%) 

 يتهيويراکت

 ياضاف

نه به يشينسبت ب

ن شار يانگيم

 يشعاع

نه يشينسبت ب

ن يانگيبه م

 يمحورشار 

 ييب دمايضر

 تهيويراکت

(PCM) 

تابع مقدار 

 نهيه 

11×11 96/0 5 2684/0 5895/1 5230/1 4444/2- 0122/0 

9×9 1 5 2639/0 5752/1 4957/1 8811/1- 0125/0 

11×11 1 5 2669/0 6475/1 5142/1 9089/2- 0128/0 

9×9 96/0 5 2647/0 5964/1 4833/1 4773/1- 0130/0 

9×9 88/0 5 2620/0 6140/1 5462/1 4721/1- 0149/0 
 

و  cm 96/0با قطر سوخت            11×11دمان يچ يقلب راکتور برا يبندهي، ناحيسازنهيج حاصل از بهيبا توجه به نتا

کسان ي يهامختلف با تعداد مجتمع يقلب راکتور از سه سطح غنا يبندهيناح ي. براگرفتدرصد انجام  5ن يانگيم يغنا

 يبندهيج حاصل از ناحينتانه مجددا محاسبه گشته است. يمقدار ه   4wتا  1wبين، با اصالح ضرايهمچن .شداستفاده 

  آورده شده است.( 2در جدول )قلب راکتور 
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 قلب راکتور يبندهيج حاصل از ناحینتا :(2جدول )

 يغنا

 يهامجتمع

 )%( يداخل

 يغنا

 يهامجتمع

 )%( يانيم

 يغنا

 يهامجتمع

 )%( يرونيب

 يتهيويراکت

 ياضاف

نه به يشينسبت ب

ن شار يانگيم

 يشعاع

نه به يشينسبت ب

ن شار يانگيم

 يمحور

 ييب دمايضر

 تهيويراکت

(PCM) 

مقدار 

 نهيه 

75/4 5 25/5 2665/0 5398/1 4936/1 4439/2- 0127/0 

50/4 5 50/5 2645/0 5289/1 5937/1 4244/2- 0152/0 

25/4 5 75/5 2624/0 4533/1 5280/1 4356/2- 0127/0 

4 5 6 2600/0 4325/1 5247/1 4515/2- 0122/0 

75/3 5 25/6 2578/0 3849/1 6217/1 4676/2- 0141/0 

50/3 5 50/6 2552/0 3225/1 6033/1 5222/2- 0132/0 

25/3 5 75/6 2665/0 5398/1 5000/1 5911/2- 0125/0 

3 5 7 2645/0 5289/1 5641/1 6783/2- 0139/0 

ساس صل جهينت ني، ا(2ج جدول )ينتا برا سطح غنا ينهيبه يبندهيگردد که ناحيم حا سه  ستفاده از   6و  5، 4 يقلب با ا

صد امکان شکل )يپذدر ست.  سبت ببه  را يبندهيناحبدون و  نهيبه يبندهيناح بادمان قلب ي( دو چ5ر ا نه به يشيهمراه ن

 دهد.يمک ششم قلب راکتور نشان يدر  ين شار شعاعيانگيم

 :گيرينتيجه بحث و

سته نوعي به کمک SMRيک ق، ابتدا قلب ين تحقيدر ا ر موثر، يب تکثيضر يهاسازي و پارامترشبيه MCNPX ياکد ه

دند. در يمحاسععبه گرد يو محور يشعععاع يدر راسععتا ين شععار حرارتيانگينه به ميشععيته، نسععبت بيويراکت ييب دمايضععر

ک يتم ژنتيمناسب و به کمک الگور يبهينه سوخت با تعريف تابع ه ينه دمان قلب، غنا و قطريچ ي اين محاسبات،جهينت

شدند. در حالت  سوخت، اين مجتمعانتخاب  ستفاده از يک نوع مجتمع  صورت  هابهينه و با فرض ا  ي، غنا11×11به 

قلب راکتور با در نظر گرفتن سععه  يبند. در نهايت اثر ناحيهبدسععت آمدند cm 96/0 سععوخت درصععد و قطر 5سععوخت 

شته و قلب با چيدمان يپارامترها يمختلف بر رو يسطح غنا سي گ سطح غنا ونه يبه فوق برر صد  6و  5 ،4 يسه  در

 .حاصل گشت )سه نوع مجتمع سوخت(
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 ب الف

 با استفاده از ک ششم قلب راکتوریسوخت در  يهامجتمعبهينه دمان يچ(: 5شکل )

 یک نوع مجتمع سوخت ب( سه نوع مجتمع سوخت، الف(
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