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 مانند ضریب تکثیر موثر، راکتیویته، MNSRدر این تحقیق سعی شده است پارامترهای نوترونی و سینتیکی راکتور  :چکیده
اختالل  برازش شیب،های روشزمان متوسط تولید نوترون با استفاده از های تأخیری و توزیع شار نوترون، کسر مؤثر نوترون

ای هو کسر مؤثر نوترون راکتیویتهدهد که اختالف نسبی پارامترهای نشان می سبه و آنالیز گردد. نتایجمحا MCNPXو کد 
الف نسبی پارامتر زمان متوسط باشند. همچنین اختمی9/1 %و  6/0 % تأخیری از طریق کد با مقادیر مرجع به ترتیب حدودا  

و  6/9 % ،%5/11 و کد نسبت به مقدار مرجع به ترتیب حدودا  ، اختالل برازش شیبهای تولید نوترون با استفاده از روش
مناسب  نیی نوتروپارامترهااین کد برای محاسبه این  استفاده از د کهدهنتایج این تحقیق نشان می ابراینباشند. بنمی 6/22%
 محاسبه پارامتر زمان متوسط تولید نوترون است. براییک روش ساده و  مناسب  اختاللباشد در حالیکه روش می

 MCNPXکد  ،سینتیکی هاینوترونی، پارامترهای پارامتر، MNSRراکتور : کلید واژه
 

 مقدمه -1
و  سازی مونت کارلواستفاده از شبیهبا  MNSRیکی راکتور ی پارامترهای نوترونی و سینتهدف از این تحقیق، محاسبه

و اهمیت کرد ایمنی راکتورها بسیار مهم عملی دقیق این پارامترها بر محاسبه [.1] باشدمیهای برازش شیب و اختالل روش

ی به طور کلی روش منحصر بفردی برای محاسبه .های سریع داردبسزایي در تحلیل دینامیکی سیستم، طی گذره

یکی ی پارامترهای سینتکارلو برای محاسبههای عددی و یا مونتاصوال  از روش [.2] یکی وجود نداردپارامترهای سینت

ها دارد. به عنوان مثال، اشکال روشدارای مزایا و معایبی است که بستگی به دقت این  هاروشاستفاده از این  شود.استفاده می

شود که پارامترهای و این نقص موجب می [3] وزن نشده استتمام محاسبات بدست آمده از آن این است که   MCNPXکد 

داشتن  ،پذیرهای حاوی مواد شکافی ویژه مقدار سیستماما توانایی محاسبهاسبه شده توسط این کد دقیق نباشد. نوترونی مح

 [.3] است MCNPXاز نقاط قوت کد بعدی و غیره ی پیوسته، هندسه سههااطالعات مربوط به انرژی

 کار روش -2
سینتیکی این راکتور از  سپس پارامترهای نوترونی و وشد سازی قلب راکتور شبیه MCNPXدر ابتدا با استفاده از کد 

فایل ورودی در در روش اختالل برای محاسبه پارامتر زمان متوسط تولید نوترون . های مذکور بدست آورده شدطریق روش

8−10با غلظت  10با عددجرمی بور طبیعی، مقدار برنامه 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝑏𝑎𝑟𝑛. 𝑐𝑚⁄ وارد به صورت همگن قلب راکتورتمام  در 

بایست یک شمارشگر نوترون برای سیستم تعریف نماییم، که در این همچنین در روش برازش شیب منحنی، می .[4] گردید

برای دو گام با قرار  تایی1000بازه بندی تقسیم با 500000 (shake)و بازه زمانی از صفر تا  F4تحقیق با استفاده از تالی 

 23البته با توجه به طول  ی کنترل جهت زیر بحرانی کردن راکتور در دو وضعیت کاری تعریف شده است.دادن میله

وارد قلب نموده و  باشد(،سانتیمتر می 3/2)هر گام پیوسته به طور ی کنترل را در دو گام میلههای سوخت، سانتیمتری میله

با یک برنامه ورودی را آماده و اجرا کرده و سپس ضرایب تکثیر مؤثر بدست آورده شده است. در نهایت گام  برای هر

 هایوداررسم نمسپس با راکتور محاسبه شده است. قلب ی منفی راکتیویتهوارد کردن میله کنترل در این دو وضعیت، مقدار 

زمان متوسط تولید نوترون از این طریق و  آوردهبدست  MATLABافزار از نرم شیب منحنی فوق را با استفاده ،مربوطه
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میزان اختالف نسبی و مقایسه آن با نتایج بدست آمده، ( S.A.R)ی مرجع هادادهاستفاده از با از طرفی محاسبه شده است. 

-همچنین نمای شبیهنشان داده شده است.  (1)در جدول MNSRراکتور  اصلی مشخصات. شده استمحاسبه این پارامترها 

 [.3و1]نشان داده شده است  (1)شکل سازی شده توسط کد در

 MNSRمشخصات اصلی راکتور  :1جدول            

 پارامترهای راکتور  های اصلیمشخصه

 Miniature Neutron Source Reactor نام راکتور

 کیلو وات 03 حرارتیتوان 

𝑼آلیاژ  سوخت − 𝑨𝒍 (𝑼𝑨𝒍𝟒با غالف آلومینیوم ) 

 درصد 2/03 غنای سوخت

 گرم 2002/023 در قلب 202میزان سوخت اورانیوم 

 عدد 040 های سوختتعداد میله

 مترمیلی 0/4 قطر میله سوخت

 مترمیلی 203 طول میله سوخت

 جنس کادمیومیک عدد در مرکز قلب از  ی کنترلمیله

 آب سبک خنک کننده و کند کننده

نحوه محاسبه پارامترهای نوترونی 2-1  

)تکثیر مؤثر ی ضریبمحاسبه2-2-1 𝒌𝒆𝒇𝒇) 

طبق  Kcodeتکثیر مؤثر یکی از پارامترهای اصلی نوترونی در راکتورها است که با استفاده از کارت ی ضریبمحاسبه

 [.6و5آید ]( بدست می2اده از رابطه )اضافی قلب با استفراکتیویته . دآیرابطه زیر بدست می

𝒌𝒆𝒇𝒇 = 𝒍𝒊𝒎
𝒏→∞

𝑵𝒏+𝟏

𝑵𝒏
(1                                                                                                )                                        

𝝆 =
𝒌𝒆𝒇𝒇−𝟏

𝒌𝒆𝒇𝒇
(2       )                                                                                                                                          

 (𝛽𝑒𝑓𝑓)های تأخیری ی کسر مؤثر نوترونمحاسبه 2-2-2

ارامتر توان این پنمی باشد که به طور مستقیمی میهای تأخیراز دیگر پارامترهای نوترونی در راکتورها، کسر مؤثر نوترون

صورت را به  𝛽𝑒𝑓𝑓متوالی مقدار  Kcode ی اجرای دوباره کارتتوان از نتیجهمحاسبه کرد ولی می MCNPXرا با کد 

 [.1تا5( محاسبه نمود ]3)تقریبی با استفاده از رابطه

𝜷𝒆𝒇𝒇 = 𝟏 − (
𝒌𝟑

𝒌𝟏
) (3)                                                                                                                                                              

ه در به منزل -1)با گذاشتن عدد  Physو  Kcodeای بار با استفاده از کارتهبتدا یکتوان امحاسبه این پارامتر می بنابراین برای

و  Kcodeهای ست آورد و سپس با استفاده از کارترا بد 1kقدارم Totnuو کارت خیری و آنی( های تأطیف نوتروننظر گرفتن 

Phys و با خاموش کردن کارت خیری( های تأدر نظر نگرفتن طیف نوترون )با گذاشتن عدد صفر به منزلهTotnu توان مقدار می

3k  [.1تا5]را بدست آورد 

 (Λ)ی زمان متوسط تولید نوترون محاسبه 2-2-3

 این پارامتر وزن نشده است. برای محاسبه MCNPXدر کد به عنوان یک پارامتر سینتیکی مهم زمان متوسط تولید نوترون 

 .باشدتکثیر میضریب kعمر نوترون و  ι در این رابطه، [.6تا4( استفاده کرد ]4)بایستی از رابطه

𝜦 =
𝒍

𝒌
(4                                              )                                                                                                         

 
 نمای شعاعی قلب راکتور: 1شکل
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𝟏 ) روش اختالل 2-2-4
𝒗⁄  Poison Method ) 

تکثیر جدید را محاسبه مقدار ضریبجاذب به مواد تشکیل دهنده قلب توان با افزودن مقدار اندکی ماده میدر روش اختالل، 

جهت  راکتور منطقه هر در (atom/barn.cm 8-10تا   10-9)در محدوده از قیرق تینهایب( B10)ین منظور ماده جاذب بورد. بدنمو

در نهایت با و ه دمآاین شرایط بدست  درثر تکثیر مؤسپس مقدار ضریب شده استگروهی اضافه تولید سطح مقطع چند

 [.1و4] دطول عمر نوترون آنی را بدست آور (5استفاده از رابطه )

(5                  )                                                                        𝑙𝑝 = 𝑙𝑖𝑚
𝑁𝐵→0

𝑘𝑒𝑓𝑓−𝑘𝑒𝑓𝑓
𝐵

𝑘𝑒𝑓𝑓
𝐵 ×

1

𝑁𝐵𝜎𝑎𝐵�̅�
 

pl ،طول عمر نوترون آنی برحسب ثانیهeffk تکثیر بدون ناخالصی، ضریبB
effkتکثیر با افزودن ناخالصی،ضریب

BN  چگالی

a، (atom/barn.cm8-10)بور B3831)های حرارتی گیری شده بور در محدوده انرژی نوترونسطح مقطع میکروسکوپیک متوسط 

 متر بر ثانیه(. 2200)های حرارتی سرعت متوسط نوترون و بارن( 

 (Slope Fit Method)روش برازش شیب با چشمه نوترونی  2-2-5
ها در سوخت در یک واکنش زنجیری شکافت نوترونشود زیر بحرانی تزریق می زمانیکه یک پالس نوترونی به درون قلب

ای شار نوترونی بعد از یک پالس نوترونی به شوند. با حل معادالت دینامیک نقطهبه صورت واپاشی نمایی چند برابر می

 [.1و6] آیدصورت زیر بدست می

(6              )                                                                                   𝒏(𝒕) = 𝒏𝟎(𝜷𝒆𝒇𝒇𝝀′ + 𝝆𝜶𝒆𝜶𝒕) 

λ و  های نیا تأخیریثابت واپاشی هستهα ثابت واپاشی آنی. 

های تأخیری صرف نظر نمود. در توان از واپاشی نوترون گرفته شود میخیلی کوتاه در نظر  در صورتیکه پریود واپاشی

-گیری شار نوترون پس از تزریق یک پالس کوتاه میشوند. با اندازههای آنی در نظر گرفته مینوتروناین صورت فقط 

 αتوانیم مقدار راکتیویته و زمان متوسط تولید نوترون را با برازش منحنی تابع نمایی و با بدست آوردن مقدار ثابت واپاشی 

و یا میانگین زمان تولید  𝛽𝑒𝑓𝑓های تأخیری مؤثر است که نوترونمحاسبه نماییم. در نتیجه روش برازش منحنی وقتی مفید 

زمان متوسط  مقدار (1)رابطهتوان با استفاده از می αبا بدست آوردن شیب منحنی یعنی بنابراین  .معلوم باشند Λنوترون 

 تولید نوترون را بدست آورد.

(7)                                                                                                                                   𝛂 =
𝝆−𝜷𝒆𝒇𝒇

𝚲
 

 سازیشبیه نتایج -0
  MCNPXکد  ی پارامترهای نوترونی و سینتیکی با استفاده ازمحاسبه 3-1

نشان  (3)در جدولو محاسبه ( 2) و (1ابط)وربا استفاده از  اضافی قلب راکتور یراکتیویتهمقادیر ضریب تکثیر مؤثر و 

یک کمتر اختالف نسبی آنها میزان  که مقایسه شده است مرجع از محاسبات با مقادیرر بدست آمده یدامق داده شده است.

 هاینوترونمحاسبات مربوط به پارامترهای زمان متوسط تولید نوترون و کسر مؤثر همچنین جدول فوق  .باشددرصد می

کسر اساس نتایج بدست آمده، مقادیر اختالف نسبی پارامترهای دهد. برمی ( را نشان4) و (3)تأخیری با استفاده از روابط

باشد. دلیل می نسبت به مقادیر مرجع 6/22و %9/1%نوترون به ترتیب زمان متوسط تولیدهای تأخیری و نوترونمؤثر 

شده د وزن ند نوترون محاسبه شده توسط کد با مقدار مرجع این است که این پارامتر در کزمان متوسط تولیپارامتر اختالف 

 است.

های تأخیری مؤثر ( و کسر نوترون𝑙زمان متوسط تولید نوترون )(، ρ)(، راکتیویتهeffKی ضریب تکثیر مؤثر )محاسبه (:0جدول)

(effβ و مقایسه نتایج با مقادیر مرجع در راکتور )MNSR 

 پارامتر SAR MCNPX درصد اختالف نسبی

- 00018/0 ± 00386/1 00018/0 ± 00390/1 effK 

64/0 86/3 88/3 (mk) ρ 
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6/22 2/81 9/104 (µs)  𝑙 

99/1 08/8 91/1 (mk) effβ 

 روش اختاللپارامترهای سینتیکی به محاسبه  3-2

س سپ شده است. محاسبهتکثیر مؤثر ضریبمقدار  و نمودهاجرا بدون اختالل ر حالت در این روش ابتدا یکبار برنامه را د

8−10غلظت به  بور طبیعی یمقدار 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝑏𝑎𝑟𝑛. 𝑐𝑚⁄  س بار سپ نمودهپخش همگن صورت ب قلببطور یکنواخت در تمام

مطابق  𝑙𝑝مقدار( 5) رابطهبا استفاده از در نهایت . بدست آورده شدتکثیر مؤثر دیگر برنامه را اجرا کرده و مجددا  ضریب

 .ه استمحاسبه شد 4جدول
 و مقایسه نتایج با مقادیر مرجع روش اختاللبه  زمان متوسط تولید نوترونضریب تکثیر مؤثر و  محاسبه (:4)جدول

 داده ها پارامتر

 00018/0 ± 00191/1 (𝑘ضریب تکثیر مؤثر بدون تزریق بور )

 00018/0 ± 00129/1 (𝑘𝐵ضریب تکثیر مؤثر با تزریق بور )

 3/13 (sµ)( برحسب 𝑙𝑝زمان متوسط تولید نوترون )

 2/81 (sµ)برحسب  S.A.Rزمان متوسط تولید نوترون مطابق با 

 6/9 درصد اختالف نسبی

 برازش شیبروش یا  برازش شیب منحنی یمحاسبه 3-3
با رسم نمودار از سپس نموده زمان متوسط تولید نوترون آماده جهت محاسبه پارامتر ، فایل ورودی برنامه را در این روش

زمان شمارش نوترون از صفر تا این تحقیق در یم. کنمی را محاسبه αمقدار شیب منحنی یعنی برازش شیب طریق 

(shake)500000 شده است گانه قلب راکتور در نظر گرفتهواقع در نواحی دهآب در تایی  1000 بازه های بندیبا تقسیم .

همچنین آورده شده است.  (4) ی کنترل مرکزی در شکلمیلهمختلف گام در دو سازی شده در دو وضعیت همچنین نمای شبیه

 ی کنترل مرکزی پرداختهمیله دومو اول های در گام برازش شیبضریب  تعیین برازش شیب منحنی و محاسبه در این شکل

شده  آوردهدر محاسبه پارامترهای نوترونی و سینتیکی  برازش شیبمحاسبات مربوط به روش  (5) در جدول است.شده 

 .است
 

 

 
 الف
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نمائی از موقعیت میله کنترل در گامهای اول )الف( و دوم )ب(و همچنین برازشهای شیب منحنی شمارش نوترون در گامهای اول )ج( و  (:4)شکل

 دوم )د(

 

  MNSRبا مقادیر مرجع در راکتور  آناز طریق روش برازش شیب و مقایسه  پارامترهای نوتورنیی محاسبه :(5)جدول

 وضعیت

 میله کنترل

 ضریب تکثیر

 مؤثر

00018/0± 

راکتیویته 

 منفی

مقدار شیب 

 منحنی

 روش برازش شیب

(µs)  𝑙 
S.A.R 

(µs)  𝑙 
 درصد اختالف نسبی

 9/66 -138 -1/116 99884/0 گام اول
2/81 

5/11 

 9/20 1/64 -161 -5/221 99113/0 گام دوم

 گیریبحث و نتیجه -4
سازی مونت کارلو با استفاده از شبیهاصفهان  MNSRپارامترهای نوترونی و سینتیکی راکتور  هدف از این تحقیق، محاسبه

به عنوان پارامترهای اصلی در تمام  این پارامترها باشد.می MCNPX، اختالل و کد برازش شیبهای از طریق روش

دهد یم که نتایج نشانطوری هماناي نقش بسیار مهمي در تجزیه و تحلیل رفتار دینامیكي راكتورها دارند. هاي هستهراکتور

 باشد. از سوی دیگر میزانمی 6/0( % S.A.R) در حدود مرجع در مقایسه با داده پارامتر راکتیویتهنسبی اختالف مقادیر 

از  استفادهزمان متوسط تولید نوترون با های تأخیری و کسر مؤثر نوترون سینتیکی مانند پارامترهای نسبیاختالف 

های تأخیری نکسر مؤثر نوترو MCNPXد توان نتیجه گرفت، کباشد. لذا میمی 6/22% و9/1به ترتیب % MCNPXکد

ید زمان متوسط تولی سوخت بستگی دارد، ولی در محاسبهتواند محاسبه کند زیرا این پارامتر مستقیما  به را به خوبی می

 میزان اختالف نسبیدهد که ایج نشان مینتهمچنین  .استفاده نموددیگری های بایست از روشمی  نوترون ناتوان است و 

نتایج عالوه بر این، باشد. می 6/9 % مرجع در حدود یسه با دادهپارامتر زمان متوسط تولید نوترون در روش اختالل در مقا

در مقایسه با ی کنترل میلهوضعیت  اول و دومدو گام  برای( برازش شیب)روش روش برازش شیب منحنی دراین پارامتر 

به خوبی کسر  MCNPXکد که نتیجه گرفتتوان می نهایت در. باشدمی 9/20%  و 5/11% در حدودبه ترتیب مرجع  داده

زمان متوسط محاسبه  جهتساده و  روش اختالل روشی مناسب در حالی کهآورد می  های تأخیری را بدستمؤثر نوترون

 .می باشد تولید نوترون

References: 

1. China Institute of Atomic Energy, "Safety Analysis Report of the MNSR Reactor China",  

    1993. 

2. Snoj, L., Kaveie, A and Ravanik M. "Monte Carlo Calculation of Kinetic Parameters". 

3. Denis, P. B., "MCNPX User’s Manual Version 2.6.0, Los Alamos National Laboratory",  



    بیست و دومین کنفرانس هسته ای اریان 
  

  دااگشنه زید 4931اسفندماه  6و5 
 

 

 

25Feb 2016 University of Yazd-Iranian Nuclear Conference 24 ST22 6 

 

    LA-CP-07-1473, 2008. 

4. Bretscher, MM., Evaluation of reactor kinetic parameters without the need for Taieb, J.,  

    thesis, Etude de la production de noyaux residuals d’evaporation issus de la reaction de  

    spallation de l’uranium-238 par des protons a 1Gev, 2000. 

5. Eriksson, M, "Accelerator-Driven Systems: Safety and Kinetics", KTH Engineering  

    Sciences, Sweden, 2005. 

6. Nifenecker, H., O. and David , S., "Accelerator Driven Subcritical Reactors", Institute of  

    Physics and Apllied Nuclear Physics, France, 2003. 

7. Hassanzadeh, M., Feghhi, S. A. H., Khalafi, H., " Calculation of kinetic parameters in an  

    Accelerator Driven Subcritcal TRIGA reactor using MCNIC method", Ann. Nucl. Energy,  

    Vol. 59,pp. 188-193, 2003. 

 


	133.pdf



