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  مگاواتی از دیدگاه نوترونیک 5طراحی مفهومی یک راکتور تحقیقاتی 
  
   2و1، یاشار رحمانی 1*احسان ظریفی

  راکتور-دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده فنی و مهندسی ، گروه مهندسی هسته اي.1
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري، دانشکده فنی و مهندسی ، گروه فیزیک.2

  
  : چکیده

بررسـی نقـش فاکتورهـاي    هدف از این تحقیق ، طراحی الگوریتمی بود تا در راسـتاي آن بـه   
راهبردي در طراحی نوترونیک راکتور هـاي تحقیقـاتی و همچنـین نحـوه بـرآورد و محاسـبه       

  .پارامترهاي موثر در این زمینه پرداخته شود
در ساختاریابی طراحی نوترونیک قلب راکتور، پارامتر هاي مهمـی همچـون ترکیـب ،غنـاء و     

ارتفاع میله هاي سوخت، آرایش مجتمع هاي شعاع میله هاي  سوخت، گام شبکه، حجم قلب، 
سوختی در قلب، مکان قرارگیري میلـه هـاي کنتـرل و نـوع آنهـا و همچنـین محاسـبه حجـم         
. بازتابنده هاي شعاعی، زیرین و فوقانی و در نهایت نرخ فرسایش سوخت نقش ایفاء می کننـد 

نه از میله هاي سـوختی  همچنین از دیدگاه ترموهیدرولیکی، بایستی به حفظ انتقال حرارت بهی
بـدین منظـور   . به کانالهاي خنک کننده و احتراز از پدیده دوفـازي در قلـب راکتـور پرداخـت    

مشاهده می شود که تاثیر پارامتر هاي ترموهیدرولیکی در تنظیم فاکتور هاي گـام شبکه،شـعاع   
پذیر بـوده و  وارتفاع میله هاي سوختی و همچنین تنظیم  توان حرارتی کاري راکتور اجتناب نا

  .بایستی در فلوچارت یکپارچه طراحی لحاظ گردد
ــاي     ــد ه ــگ ک ــباتی از کوپلین ــه محاس ــی پروس ــتاي طراح -WIMS-D5,CITATIONدر راس

LDI2,COBRA-EN  وORIGEN   ،استفاده شده است که بکارگیري یکپارچه فرآیند محاسـباتی
  . توانایی تاثیر پارامتر هاي متعدد ترمونوترونیکی را بر روي روند طراحی امکانپذیر می سازد

مالحظه می شود کـه ایـن   ) ≈1310(با توجه به نرخ شار متوسط نوترونهاي حرارتی این راکتور
ین شرایط مورد نیاز در تولید رادیو ایزوتوپ هـاي معمـول در کشـور را دارا    راکتور قابلیت تام

  .می باشد
طراحی مفهومی، راکتور تحقیقـاتی، بهینـه یـابی چنـد محـوري، کوپلینـگ        :کلمات کلیدي

  کدهاي هسته اي، محاسبات ترمونوترونیک




