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محاسبه تغییرات شدت و بیناب انرژی نوترونهابه هنگام ورود از قلب راکتور به بازتاباننده 

 MCNP4Cو بالعکس به روش شبیه سازی و بکمک کد 
 

  (2) ثکیومر،کمالی مقدم -*(1) احمد،ک خاجو

  مهندسی هسته ای، گروه  مهندسی.فنی و  دانشکده،  ارسنجانواحدآزاداسالمی دانشگاه  

 

 :دهيچک
بازتابنهد  و بدهد از بازت هه به  ق ه   سهح  اهار   شدت و بیناب انرژی نوترونها قبل از ورود به  تحقیق این در

آب بازتابند  مخت ف شهامل بازتابنهد  یهای برلیهو    4بدین منظور راکتور مینیاتوری اصفهان با لذا محاسب  شد  اسه. 

ازی شد  اسه. شایان ذکهر اسهه به  منظهور شهبی  شبی  س MCNP4Cبا کمک نر  افزار سنگین  ترافیه و آب سبک
سازی شرایط نوترونهای فرودی ب  بازتابند  در یازد  ترو  انرژی تقسیم بندی شد  و میزان احتمال بازت ه نوترونهها 

 با م اید  نتایج م  توان   بهترین بازتابند  از نقح  نظر توزیع نوترون در ترو  یای در یازد  ترو  محاسب  شد  اسه.
کمک ب  اقتصاد نوترون  ب  منظور دستیاب  ب  حالهه بحرانه  و نهایتهاا تهامیر مدبهه در با مورد نظر را انتخاب نمود تا 

 دسه یافه.ضری  تکدیر 

 (rflector,mnsr,mcnp4c)   :کلمات کليدي 
 

 : مقدمه

اکتوریهای و مو ود در پژوی کد  تحقیقهات و توسهد  ر MNSRراکتور مینیاتوری چ م  نوترون تحقیقات  

بازتابنهد  برلیهو  با شتاب دیند  یای اصفهان  یک راکتور تحقیقات  پی رفت  از نوع تانک استخری آب سبک 

 355ق ه  ایهن راکتهور از .اسه و آب طبید  ب  عنوان کند کنند  و انک کنند  در این راکتور ب  کار م  رود

رلیو  ب  عنوان بازتابند  فرا ترفت  اسهه. ایهن  ایگا  شبک  ای ت کیل شد  اسه ک  اطراف این مجموع  را ب

راکتور دارای یک می   کنترل در مرکز ق   از  نس کادمیو  با پوشش استیل اسه که  به  صهورت دسهت  و 

قسمه اص   ق   این راکتور از یهک پوسهت  اسهتوان  ای شهکل برلیهوم  به  قحهر  اتوماتیک کنترل م  شود.

. عمل م  کندت کیل شد  ک  ب  عنوان بازتابند   mm5/238رتفاع و ا mm435و قحر اار   mm231داا   

در د  ردیهف دایهر  ای  mm3/4و قحر  cm23سواه یر یک ب  ارتفاع یای در فضای داال این پوست  می   

یم مرکز ب  طور متقارن بین دو شبک  آلومنیوم  قرار ترفت  انهد  یهر می ه  سهواه دارای  افه  از  هنس 

یک می   کنترل از  نس کادمیو  با  اف  از  هنس اسهتیل به  طهول .م  باشد mm6/0مه آلومنیوم  با ضخا

mm266  و قحرmm9/3   ب  عنوان می   کنترل مرکزی روی محور استوان  قرار ترفت  اسه. صهفحات برلیهوم

 ]3و1[.باال و کف پوست  استوان  ای را پوشاند  اند ک  آنها نیز ب  عنوان بازتابند  عمل م  کنند
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بر روی راکتور تحه ف ار آب سبک با ق   اسهتوان  ایرراکتهور  تا کنون این نوع تحقیق شایان ذکر اسه ک 

ب  عنهوان پی هین  تحقیهق و نتایج آن اسه انجا  شد  و از  نس آب سبک با یک نوع بازتابند  اتم  بوشهر( 

 ]2[ اسه.شد  استخراج 

 : روش کار

توینهد.در واقهع بازتابنهد  بازتابندت  ل فرار ب  سمه اتم یای شکافا را پراکندت  نوترونها از حالت  ک  در حا

یا ب  ااطر بازترداندن نوترونها و ایجاد شرایط شکافه بی تر  میزان اتم یای شکافا را برای رسیدن ب  حاله 

زتابنهد  بابحرانیه کایش م  دیند.تقریباا یم  موادی ک  باعث پراکندت  نوترون شوند  م  توانند به  عنهوان 

آب  استیل  تنگستن  چوب  پارافین  پ   اتی ن  برلیهو  و کا هذ بازتابنهد  یهای اهوب  نوترون شناات  شوند.

یستند.ب  طورک   یم  کند کنند  یای اوب  بازتابند  یای اوب  نیز یستند ک  ب  صورت یمزمهان نهوترون 

یک راکتور یسهت  ای به  منحهور کهایش سهایز  بازتابند  یا  با انواع مخت ف مواد در]5[یای  را کند م  کنند.

بحران  و  ر  سواه ق   راکتوریست  ای استفاد  م  شوند.آنها  یمچنین ب  یکنوااه کردن شهار نهوترون 

و توزیع قدرت در ق   راکتور کمک م  کنند.بازد  بازتابند  نسبه ب  بازتابند  دیگر متغیر بود  و آن بسهتگ  

ندت  انواع مخت ف بازتابند  یا دارد.بهازد  بازتابنهد  یها  بها افهزایش سهح  ب  سح  مقحع یای  ذب و پراک

 ]4[ایش سح  مقحع  ذب افزایش م  یابدمقحع پراکندت  و ک

سح  اار   بازتابند  در میزان بازتابش و یمچنین عبور نوترونهای فرودی از  بازد ب  منحور بررس  

 11را ب   Mev 10تا ev001/0باز  در   اار   یر بازتابند سحنوترونهای فرودی ب    میزان انرژی بازتابند 

رک  مقادیرآن ترو  انرژی م خص تقسیم نمودیم  لذا ب  یمین منظوردر ابتدا نوترونهای با ترو  انرژی اول 

 MCNP4Cبازتابند  برلیو  تابید  شد  و پس از آن توسط کد سح  اار   ب  آمد  اسه( 4ال   1در  داول 

نوترونهای  مقادیر انرژیرنوترونها توسط بازتابند  و یمچنین میزان عبور نوترونها از بازتابند   میزان بازت ه

محاسب  شد  اسه  پس از آن نوترونهای  م  باشد( Mev 10تا ev001/0 ازانرژی تستر   عبوری یا بازت ت 

برای آن  الذکربات فوق بازتابند  برلیو  فرود م  آید و محاسسح  اار    ب  و با ترو  انرژی فرودی د

لذا پس از آن نوع بازتابند  را   یافهادام   یازد و این کار تا نوترونهای فرودی ترو   پذیرفهصورت 

محاسبات مورد نظر انجا   سبکو ب  ترتی  برای بازتابند  یای ترافیه  آب سنگین و آب  تردیدتدویض 

 پذیرفه.

 : نتايج 

ب  طور تابند  انتخاب  هار بازسح  اار   یر چرونهای فرودی ب  نوت  میزان عبور و بازت همحاسبات 

کر اسه احای محاسبات یمگ  کمتر از پنج درصد ذ  شایان آمد  اسه 4ال   1ا مال  در  داول شمار  

  م  باشد. ءاحا
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 برای بازتابند  برلیو و عبوری محاسبات احتمال ک   نوترونهای بازت ت   (:1 دول شمار  ر

 ردیف
انرژی نوترون  ترو 

 فرودی

باز  انرژی نوترون 

 (Mevفرودیر
 میزان عبورر%( میزان بازت هر%(

1 1 2.2310E+0-1.0000E+01)) 61.25 38.75 

2 2 3.8760E-01-2.2310E+0)) 58.75 41.43 

3 3 2.4780E-02-3.8760E-01)) 57.13 42.87 

4 4 (1.2340E-03-2.4780E-02) 56.71 43.29 

5 5 2.2550E-04-1.2340E-03)) 56.46 43.54 

6 6 (3.3740E-05-2.2550E-04) 56.26 43.74 

7 7 4.5640E-06-3.3740E-05)) 55.99 44.01 

8 8 6.7160E-07-4.5640E-06)) 55.64 44.36 

9 9 (1.8600E-07-6.7160E-07) 55.28 44.72 

10 10 (7.5950E-08-1.8600E-07) 55.05 44.95 

11 11 1.0000E-09-7.5950E-08)) 54.87 45.13 

 ترافیهبرای بازتابند  و عبوری محاسبات احتمال ک   نوترونهای بازت ت   (:2 دول شمار  ر

 ردیف
ترو  انرژی نوترون 

 فرودی

باز  انرژی نوترون 

 (Mevفرودیر
 میزان عبورر%( میزان بازت هر%(

1 1 2.2310E+0-1.0000E+01)) 64.07 35.93 

2 2 3.8760E-01-2.2310E+0)) 59.11 40.89 

3 3 2.4780E-02-3.8760E-01)) 57.44 42.56 

4 4 (1.2340E-03-2.4780E-02) 56.94 43.06 

5 5 2.2550E-04-1.2340E-03)) 56.73 43.27 

6 6 (3.3740E-05-2.2550E-04) 56.57 43.43 

7 7 4.5640E-06-3.3740E-05)) 56.31 43.69 

8 8 6.7160E-07-4.5640E-06)) 55.93 44.07 

9 9 (1.8600E-07-6.7160E-07) 55.50 44.50 

10 10 (7.5950E-08-1.8600E-07) 55.21 44.79 
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11 11 1.0000E-09-7.5950E-08)) 54.90 45.10 

 آب سنگینبرای بازتابند  و عبوری محاسبات احتمال ک   نوترونهای بازت ت   (:3 دول شمار  ر

 ردیف
ترو  انرژی نوترون 

 فرودی

ژی نوترون باز  انر

 (Mevفرودیر
 میزان عبورر%( میزان بازت هر%(

1 1 2.2310E+0-1.0000E+01)) 61.70 38.30 

2 2 3.8760E-01-2.2310E+0)) 58.05 41.95 

3 3 2.4780E-02-3.8760E-01)) 57.08 42.92 

4 4 (1.2340E-03-2.4780E-02) 56.67 43.33 

5 5 2.2550E-04-1.2340E-03)) 54.63 43.57 

6 6 (3.3740E-05-2.2550E-04) 56.25 43.75 

7 7 4.5640E-06-3.3740E-05)) 56.02 43.98 

8 8 6.7160E-07-4.5640E-06)) 55.69 44.31 

9 9 (1.8600E-07-6.7160E-07) 55.35 44.65 

10 10 (7.5950E-08-1.8600E-07) 55.12 44.88 

11 11 1.0000E-09-7.5950E-08)) 54.96 45.04 

 آب سبکبرای بازتابند  و عبوری محاسبات احتمال ک   نوترونهای بازت ت   (:4ار  ر دول شم

 ردیف
ترو  انرژی نوترون 

 فرودی

باز  انرژی نوترون 

 (Mevفرودیر
 میزان عبورر%( میزان بازت هر%(

1 1 2.2310E+0-1.0000E+01)) 63.5 36.5 

2 2 3.8760E-01-2.2310E+0)) 58 42 

3 3 2.4780E-02-3.8760E-01)) 56 44 

4 4 (1.2340E-03-2.4780E-02) 55 45 

5 5 2.2550E-04-1.2340E-03)) 55.2 44.8 

6 6 (3.3740E-05-2.2550E-04) 56 44 

7 7 4.5640E-06-3.3740E-05)) 54.7 45.3 

8 8 6.7160E-07-4.5640E-06)) 54.4 45.6 

9 9 (1.8600E-07-6.7160E-07) 54.1 45.9 

10 10 (7.5950E-08-1.8600E-07) 53.9 46.1 
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11 11 1.0000E-09-7.5950E-08)) 53.8 46.2 

در یر یا بازتابند  سح  اار   مقایس  بهتر میزان عبور و میزان بازت ه نوترونها توسط یمچنین ب  منظور 

نوترونها از و میزان عبور  1در نمودار شمار  توسط بازتابند  یا میزان بازت ه نوترونها   انرژی ترو  انتخاب 

 .آمد  اسه 2شمار   نموداربازتابند  یا در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازتابند  4یر برای بازت ت  احتمال ک   نوترونهای  میزان (:1شمار  ر نمودار

 
 بازتابند  4یر برای عبوری  احتمال ک   نوترونهای میزان (:2شمار  ر نمودار

از سایر  ئ ترافیه با میزان ای    زبازتابند  بازد  میتوان ب  این نتیج  رسید ک  ق فو یایبا بررس  نمودار

 م  باشند.بهتر بود  و بازتابند  یای برلیو  و آب سنگین تقریبا ب  یک میزان بازتابند  یا 
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 : بحث ونتيجه گيري

دارا م  باشندراقتصاد نوترون ( و  با تو   ب  اینک  بازتابند  نقش مهم  در بازت ه نوترونها ب  درون ق   را

م  یابد لذا  تغییرالی  درون  بازتابند  بر امر براوردیای انجا  شد  و نوع بازتابند  تدداد نوترونها  وناینک  در

رد مناسب  مه  باشهند  ابازتابند  بررس  شد   بازتابند  یای برلیو   ترافیه و آب سنگین مو 4از این از میان 

در کنار عوامل فهوق  مهواردی یمچهون صهرف  اقتصهادی ابداد راکتور  نبه  یهای حفا هه شایان ذکر اسه 

پرتوی فراوان  در طبیده و یمچنین اوردت  و مقاومه بازتابند  در برابر نهوع کندکننهد  اسهتفاد  شهد  در 

  مقاومهه اهوب  انتخاب نوع بازتابند  مورد یدف تامیر تذار م  باشد  در نتیج  بارتابند  برلیو  ب  دلیل اینک

بودن ابدهاد راکتهور کمهک  در برابر اوردت  دارا م  باشد و یمچنین با تو   ب  اینک  انتخاب آن ب  کوچک

 انتخاب شایست  تری برای انتخاب بازتابند  در این نوع راکتور م  باشد.م  نماید  
  

 : مراجع 

 اصفهان-پژوی کد  کاربرد پرتویا-1

رد روش مونه کارلو برای محاسب  چند تروی  ضرائ  بازت ه نهوترون از   کارب1357کمال  مقد   ک  -2

 بازتابند  ب  ق   و برعکس  در راکتوریای آب   دان گا  تهران

3-Safety Analysis Report (SAR) for Miniature Neutron Source Reactor, China Institute of 

Atomic Energy(1990). 

4. Khattab K & Khamis I,2007,Sensitivity analysis of reflector types and impurities in 10 MW 

MTR type nuclear research reactor, Indian journal of pure & Applied Physics 

5. Lamarsh J.R & BARATTA A.J, introduction to nuclear engineering, third edition 

 

 

 

 

 




