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با استفاده از روش اختالل و مقایسه نتایج با کد  MNSRراکتور  سینتیکیمحاسبه پارامترهاي 

MCNPX  مرجعو  
  

  2احمدي مسعود ، *1مصطفی حسن زاده

  پژوهشکده راکتور - پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي - سازمان انرژي اتمی ایران -1

  

  :چکیده

مهمترین . قلب از اهمیت باالیی برخوردارند سینتیکیدر طراحی راکتورهاي تحقیقاتی، محاسبه پارامترهاي نوترونی و 

محاسبه دقیق این . باشند هاي تاخیري موثرو زمان متوسط تولید نوترونمی پارامترهاي سینتیکی یک راکتور، کسر نوترون

ضریب  بنابراین در این تحقیق پارامترهاي نوترونی و سینتیکی نظیر. باشد مهم میها براي عملکرد ایمنی راکتورها بسیار  پارامتر

براي و زمان متوسط تولید نوترون نیمه عمر ، طول عمر نوترون آنیکسر موثر نوترون هاي تاخیري، راکتیویته،تکثیر موثر، 

با . نتایج مرجع مقایسه شده استمحاسبه شده است و با اختالل و روش  MCNPXبا استفاده از کد MNSRقلب راکتور 

در اختالل با نتایج مرجع و روش  MCNPXبا کد  بدست آمده از شبیه سازي نتایجاختالف نسبی بین  میانگینتوجه به نتایج،

  .می باشد -5% حدود

  .هاي تاخیري موثر و زمان متوسط تولید نوترون روش اختالل، کسر نوترون ،MCNPX،  کد MNSRراکتور : کلید واژه

  

  مقدمه -1

 1 [با استفاده از شبیه سازي مونت کارلو    است MNSRراکتور  سینتیکیهدف از این تحقیق، محاسبه پارامترهاي 

محاسبه دقیق . پارامترهاي دینامیکی شامل، کسر موثر نوترون هاي تاخیري و زمان متوسط تولید نوترون می باشند. ]

بسیار مهم است و اهمیت بسزایی در تحلیل دینامیکی سیستم طی گـذره  این پارامترها براي عملکرد ایمنی راکتورها 

اصـوال از روش  . به طور کلی روش منحصر بفردي براي محاسبه پارامترهاي دینامیکی وجود نـدارد .هاي سریع دارد

همچنـین برخـی از کـدهاي    . هاي عددي و یا مونت کارلو براي محاسبه پارامترهـاي دینـامیکی اسـتفاده مـی شـود     

که بر اساس روش مونت کـارلو مـی باشـد مـی تـوان جهـت محاسـبه پارامترهـاي          MCNPXسباتی نظیر کد محا

به هرحال استفاده از این کدها داراي مزایا و معایبی است که بستگی به دقت این کد ها . ] 2 [دینامیکی استفاده نمود

آمده از آن وزن نشـده اسـت و ایـن     تمام محاسبات بدستاین است که  MCNPXبه عنوان مثال، اشکال کد . دارد

بنـابراین جهـت رفـع ایـن     . نقص موجب می شود که پارامترهاي نوترونی محاسبه شده توسط این کد دقیق نباشـد 

 v Poison/1(مشکل می توان از روش هاي دقیق تري استفاده نمود که یکی از ایـن روش هـا، روش اخـتالل یـا     

Method (تئوري اختالل است و نتایج بدست آمده از این روش سـاده و دقیـق   اساس این روش  .] 3-4 [می باشد

کسر ، )ρ(راکتیویته ، )keff(بنابراین در این پژوهش پارامترهاي نوترونی و سینتیکی نظیر ضریب تکثیر موثر .می باشد
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متوسـط تولیـد   و زمـان  ) Tr(Lifetimeنیمه عمـر یـا   ، )lp(طول عمر نوترون آنی ، )βeff(موثر نوترون هاي تاخیري 

) v Poison Method/1(اخـتالل یـا   و روش  MCNPXبا استفاده از کـد  MNSRبراي قلب راکتور ) Λ(نوترون 

  .] 1 [و با نتایج مرجع مقایسه شده است محاسبه شده است

 

  MNSRشبیه سازي قلب راکتور  -2

یک راکتور مینیاتوري از نوع تانک استخري است که بر اساس یک راکتور کانادایی ساخته شده  MNSRراکتور 

هدف از طراحی این نوع راکتورها بیشتر براي تولید رادیوایزوتوپ، استفاده از باریکه نوترونی، پرتودهی مواد، . است

از . غیره می باشدو هاي شبیه سازي  اعتبار بخشی به دادهتست کد هاي هسته اي و انجام آزمایشات تجربی جهت 

 1980در سال  MNSRپروژه تحقیقاتی . خصوصیات ویژه این نوع راکتورها، ایمن و قابل اطمینان بودن آنها است

به عنوان گوشت سوخت  235اورانیوم  3/90%با غناي U-Alطرح اولیه شامل آلیاژ . میالدي در کشور چین آغاز شد

و شروع شد میالدي طراحی و ساخت میله هاي سوخت  1982در سال . بوده استزتابنده و برلیوم فلزي به عنوان با

عدد میله در یک شبکه  411قلب این راکتور شامل . میالدي ساخت این راکتور به اتمام رسید 1983سال ادامه در در 

دامی هاي میله دیگر  عدد 35عدد از آنها میله سوختمی باشند و  376مدار هم مرکز چیده شده که  11حلقوي با 

 .] 1 [خنک کننده و کند کننده آن آب سبک استهمچنین . در خارجی ترین الیه این شبکه قرار دارندکه  هستند

. شده است را نشان می دهد شبیه سازيMCNPXبا استفاده از کد مونت کارلوي قلب این راکتور که  1شکل 

  .نشان داده شده است 1همچنین مشخصات کامل این راکتور در جدول 

  
  MCNPXدر مقطع هاي عمودي و افقی با استفاده از کد مونت کارلوي  MNSRشبیه سازي راکتور -1شکل 

Al Cd 

B

H2o 

Mea

Ai
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  محاسبه  پارامترهاي سینتیکی  -3

  هاي تاخیري کسر نوترون -3-1

توان این پارامتر را  باشد که بطور مستقیم نمی هاي تاخیري می از دیگر پارامترهاي نوترونی در راکتورها، کسر نوترون

را به صورت  βمتوالی مقداري  KCODEتوان از نتیجه اجراي دوباره کارت  محاسبه کرد ولی می MCNPXبا کد 

 .] 5 [تقریبی محاسبه کرد

pd

tot eff

KN
1

N K
    )1       (  

هـاي   تعـداد کـل نـوترون   : totNهاي تاخیري،  هاي شکافت حاصل از نوترون تعداد نوترون: dNکه در این رابطه،

  . تکثیر آنی ضریب: pkحاصل از شکافت و 

هـاي   ابتدا یک بار با اسـتفاده از کـارت  . توان از روش زیر بهره برد هاي تاخیري موثر را می محاسبه کسر نوترونبرای

Kcode  وPhys ) و کـارت  ) هاي تـاخیري و آنـی   به منزله در نظر گرفتن طیف نوترون -1با گذاشتن عددTotnu 

با گذاشتن عدد صفر به منزلـه در نظـر   ( Phys و Kcode هاي  را بدست آورد و سپس با استفاده از کارتk1 مقدار 

بنـابراین  . را بدسـت آورد k2 تـوان مقـدار    می Totnuو با خاموش کردن کارت ) هاي تاخیري نگرفتن طیف نوترون

  . ] 5-7 [شود بدست آورده می) 2(هاي تاخیري موثر با استفاده از رابطه  مقدار کسر نوترون

eff 2 1= 1 - (k /k )  )2 (  

  MCNPXمحاسبهپارامترهاي زمانی در کد  -3-2

یکی طول عمر یا . هاي باالتر آن، دو نوع پارامتر زمانی متفاوت در نظر گرفته شده است و نسخه MCNP4Bدر کد 

Life span  و دیگري نیمه عمر یاLife time طول عمر یا . باشد میLife span      مدت زمـانی اسـت از محـل تولـد

را متوسط طـول   Life timeنیمه عمر یا . شود ا نشت یا یک رخداد به خصوص، تعریف مینوترون تا محل جذب ی

عمر نوترون ما بین چند رخداد از یک نوع یکسان یعنی شکافت به شکافت یـا از یـک رویـداد بـه همـان رویـداد       

  .] 2 [را به صورت زیر تعریف کرد Life spanتوان طول عمر یا  می. شود توصیف می





kN

K
k

x

x t
N

t
1

1
 )3      (  

زمـان الزم  : ktمشخص شده است و  xهایی که قبالً سرنوشت شان در رخداد  تعداد نوترون: xNکه در این رابطه،

  براي رخداد یک رویداد از محل تولد نوترون 

شـود   استفاده مـی  Life timeولی اگر احتمال متوسط یک رویداد در نظر گرفته شود در این صورت از نیمه عمر یا 

هـاي شـان کـه بـه      نامند و برابر است با مجموع همه طول عمرهاي وزن داده شده به همراه احتمال می rtکه به آن

  . شود صورت زیر تعریف می
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x

eeccffxxr tPtPtptPT : )4    (  

در نتیجه احتمال طول عمر هر . باشد جمله فرار می: جمله جذب و جمله سوم: جمله شکافت، جمله دوم: جمله اول

  .          ] 2 [باشد می) 5(رویداد برابر با رابطه 

x

r
x

P

T
T 

)5                                                                                                              (  

 ) v Poison Method/1(روش اختالل  -3-3

توان با افـزودن   باشد که بر اساس آن می هاي  محاسبه طول عمر نوترون، روش نظریه اختالل می یکی دیگر از روش

در . تکثیر جدید را محاسبه نمود مقدار اندکی ماده جاذب به مواد تشکیل دهنده قلب به صورت همگن مقدار ضریب

  .]3 [بدست آورد ) 6(بطه توان طول عمر نوترون آنی را با استفاده از را این صورت می

a B

lim



 B

B
eff eff

BN →0
eff B

k k 1
=  

k Npl ) 16(
 

Bتکثیر بدون ناخالصـی،   ضریب effkطول عمر نوترون آنی برحسب ثانیه، plکه در این رابطه،
effk تکثیـر بـا    ضـریب

سـطح مقطـع میکروسـکوپیک متوسـط     atom/barn.cm8-10(  ،aB(چگالی بور برحسـب   BNافزودن ناخالصی،

هـاي حرارتـی    سـرعت متوسـط نـوترون    و ) بـارن  3837(هاي حرارتی  گیري شده بور در محدوده انرژي نوترون

  .باشد می) متر بر ثانیه 2200(

  

  نتایج محاسبات و شبیه سازي -3-4

هـاي   به عنوان پارامترهاي سینتیکی مهم در تمام راکتـور هاي تاخیري موثر کسر نوترونزمان متوسط تولید نوترون و 

پارامترهـاي  در ایـن تحقیـق   لـیکن  . ا دارداي نقش بسیار مهمی در تجزیه و تحلیـل رفتـار دینـامیکی راکتورهـ     هسته

طول عمـر   ،)βeff(کسر موثر نوترون هاي تاخیري ، )ρ(راکتیویته ، )keff(نوترونی و سینتیکی نظیر ضریب تکثیر موثر 

بـا  MNSRبـراي قلـب راکتـور    ) Λ(و زمان متوسط تولیـد نـوترون   ) Tr(Life timeنیمه عمر یا ، )lp(نوترون آنی 

و 1در جداول که نتایج آن  محاسبه شده است) v Poison Method/1(اختالل یا و روش  MCNPXاستفاده از کد 

بـا  )lp(طـول عمـر نـوترون آنـی     مقدار اختالف نسبی دهد  نشان می 1طوري که در جدول  همان. درج شده است 2

 -%9و  -%19به ترتیب حدودا با مقدار مرجع )v Poison Method/1(اختالل یا و روش  MCNPXاستفاده از کد 

از آنجایی که تمام . همان طوري که قبال گفته شد دلیل اختالف به نوع روش هاي استفاده شده بستگی دارد. باشد می

وزن نشده است لیکن این نقص موجب می شود که پارامترهـاي نـوترونی   MCNPXکد پارامترهاي بدست آمده از 

اختالل این پارامترها به صورت دقیق تري محاسـبه مـی    در حالی که روش محاسبه شده توسط این کد دقیق نباشند
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راکتیویته و کسر نوترون تاخیري موثر مقادیر اختالف نسبی دهد  نشان می 2طوري که در جدول  همانهمچنین .نماید

روش و باشد که دلیـل اخـتالف بـه نـوع      می -%1و  -%2با مقدار مرجعبه ترتیب حدودا MCNPXبا استفاده از کد 

  .بوده است pcm18 عالوه بر این، بیشینه خطاي محاسبات حاصل از کد تقریبا  .خطاي محاسبات بستگی دارد

و زمان متوسط ) Tr(Life timeنیمه عمر یا ، )lp(، طول عمر نوترون آنی )keff(مقادیر ضریب تکثیر موثر -1جدول 

  MNSRبراي قلب راکتور ) Λ(تولید نوترون 

Λ (µs) ℓp(μs) rµs keff Methods 

160 67 161 1.000394 MCNPX Code 
72 73 - 1.000394 1/v Poison Method 
80 81 - 1.000400 Reference 

  

براي قلب راکتور  ،)βeff(کسر موثر نوترون هاي تاخیري ، )ρ(راکتیویته ، )keff(مقادیر ضریب تکثیر موثر -2جدول 

MNSR  
βeff (pcm) ρ (pcm) keff Methods 

797 393 1.000394 MCNPX Code 
808 400 1.000400 Reference 

  

  گیريجمع بندي یا نتیجه -4

کسـر  اي پارامترهـاي سـینتیکی ماننـد زمـان متوسـط تولیـد نـوترون و         هاي هسته در طراحی و ایمنی تمامی راکتور

پارامترهاي نوترونی و سینتیکی براي قلب راکتور بنابراین در این تحقیق . نقش بسیار مهمی دارندهاي تاخیر  نوترون

MNSR با استفاده از کدMCNPX  1(اختالل یا و روش/v Poison Method (   و بـا نتـایج    محاسـبه شـده اسـت

  :به طوري کلی نتایج این تحقیق را می توان به صورت زیر دسته بندي کرد. مرجع مقایسه شده است

  آنـی  طول عمر نوترون مقدار اختالف نسبی)lp(    بـا اسـتفاده از کـدMCNPX  اخـتالل یـا   و روش)1/v 

Poison Method(  باشد می -%9و  -%19با مقدار مرجعبه ترتیب حدودا . 

 کـد  چون تمام پارامترهاي بدست آمده از . دلیل اختالف نتایج به نوع روش هاي استفاده شده بستگی دارد

MCNPX پارامترهاي نوترونی محاسـبه شـده توسـط    وزن نشده است لیکن این نقص موجب می شود که

اختالل این پارامترها را براساس تابع وزن بـه صـورت دقیـق تـري      این کد دقیق نباشند در حالی که روش

 .محاسبه می نماید

  با اسـتفاده از کـد   کسر نوترون تاخیري موثر مقدار اختالف نسبیMCNPX    1بـا مقـدار مرجعحـدودا%- 

 .وع روش و خطاي محاسبات بستگی داردباشد که دلیل اختالف به ن می
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