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Method of)روش خطوطبااي حل معادالت پخش دوگروهی یک راکتور هسته lines)
طاهره؛ خدادادي چمگردانی، حامد، توکلی؛*انصاري فر، غالمرضا

اصفهان، ایران، اصفهانهدانشگاهاي نوینعلوم وفناوريانشکدهاي، دگروه مهندسی هسته

چکیده
کار هنوترونی در راکتورهاي هسته اي بطور گسترده اي بدست آوردن توزیع شارادله ترابرد نوترون است که براي بهي معپخش نوترون، حالت ساده شدهمعادله

عنوان یک روش عددي نیمه تحلیلی، با تبدیل بهMethod of Lines)ط (خطوهاي عددي حل معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی، روش رود. از میان روشمی
، دیفرانسیل جزئی به دستگاه معادالت با مشتقات معمولی، از مزایاي فراوانی به لحاظ سرعت همگرایی و دقت حل برخوردار است. در این مقالهدستگاه معادالت 

روش تفاضل محدودحل شده است. سرعت همگرایی، دقت و پایداري حل با (MOL)وط خطکتور هسته اي با استفاده از روش معادله پخش دوگروهی یک را
)F.D(می باشد. خطوطنتایج بیانگر برتري روشکهاستمقایسه شده

Solution of two-group diffusion equations of a nuclear reactor using Method of Lines
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Abstract

Neutron diffusion equation is simplified version of the Neutron transport equation which is used widely to
obtain the Neutron flux distribution in the nuclear reactors. Among the Numerical methods of solving partial
differential equations, Method of Lines, as a semi-analytical numerical method, with changing the partial
differential equations into a system of equations with ordinary derivatives, has the most advantages in terms of
the convergence speed and accuracy. In this paper, two-group diffusion equation of a nuclear reactor has been
solved using Method of Lines. Convergence speed, solution accuracy and stability have been compared with the
Finite Difference method which results indicate that the proposed method is superior.

PACS No. 28

قدمهم
توان با حل معادلـه  اي را میدر راکتورهاي هستهتوزیع نوترون
تـرین دسـت آورد.معادلـه ترابـرد نـوترون اساسـی     ترابرد نوترون به

هـا  نـوترون و انـرژي زمـانی اي، فضـایی،  توصیف از توزیع زاویـه 
[1]هاست.ي شروع براي بررسی رفتار نوترونباشد و نقطهمی

معادلــه ترابــرد و کـاربردي  حالـت ســاده شــده پخــش معادلـه 
باشد که در این مقاله به آن پرداخته شده است. بـا وجـود سـاده    می

بـه  هایی که در معادله پخش صورت گرفته، حل تحلیلـی آن  سازي
ي شـار نـوترون در   و بـراي محاسـبه  سادگی امکانپذیر نمـی باشـد  

شود.پخش استفاده میحل عددي معادلهراکتور، از
جزئـی  با مشتقات سهمويپخش یک معادله دیفرانسیل معادله

)Method of Lines(است که در ایـن مقالـه بـا روش خطـوط    
نی جـایگزی ،خطـوط ي اساسـی در روش  ایـده حـل شـده اسـت.   

، بـا  (PDE)مشـتقات جزئـی  مشتقات فضایی موجود در معادالت
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مسـتقل یـر متغیـک  هاي جبري است. بنابراین در واقع تنهـا  تقریب
عبـارت  بـه زمـان اسـت.  که در مسائل فیزیکی معموالًماندباقی می

مانده، سیسـتمی از معـادالت بـا    دیگر، تنها با یک متغیر مستقل باقی
که تقریبی از معادالت با مشتقات جزئی (ODE)مشتقات معمولی 

بنـدي  اصلی است، خواهیم داشت. پس از آن چالش برسـر فرمـول  
هنگامی که ایـن  الت با مشتقات معمولی است؛سیستم تقریبی معاد

گیـري را بـراي   تـوان هـر الگـوریتم انتگـرال    امر صورت گرفت می
ي حـل  مقـدار اولیـه، بـراي محاسـبه    معادالت با مشتقات معمـولیِ 

در واقـع [2]کـار بـرد.  بهعددي تقریبی معادالت با مشتقات جزئی
، عنوان یک روش عـددي نیمـه تحلیلـی   به(MOL)روش خطوط 

با تبدیل دستگاه معادالت دیفرانسیل جزئی به دستگاه معـادالت بـا   
مشتقات معمولی، از مزایاي فراوانی به لحاظ سـرعت همگرایـی و   

نیز با توجه به مزایاي این در این مقالهو دقت حل برخوردار است 
بـا  دو بعـدي معادله پخش دوگروهی یک راکتور هسـته اي روش، 

ده است.حل شاستفاده از روش خطوط

کتورارنوترونیکمدل 
که طول بدون بازتابنده و مربعییک راکتور همگن دو بعدي

فرض با.می شودگرفتهنظردرسانتی متر است،200آن ضلعهر 
همچنینمدلسازي دوگروهی طیف سریع و طیف حرارتی و

) و 1معادالت (صورتبهو شرایط اولیهیکله شرایط مرزي دیر
استفاده از با در کل راکتور هاي حرارتی و سریعوترونشار ن،)2(

می محاسبه MATLABدر محیطنویسی برنامهوروش خطوط
.گردد

: شرایط مرزي
)1(

شرایط اولیه :

)2(

نوترونهاي تاخیريدر نظر گرفتنروهی بدون معادله پخش چند گ
مربوط به آن در هايدهدااست که مقادیر )3ي (معادلهصورت به

شده است.ارائه)1(جدول 

g =1,2,…G )3(
[3]پخشتهاي مربوط به معادال: داده1جدول 

هاداده(سریع)1گروه (حرارتی)2گروه 
1.081.35D(cm)

0.00548690.001382

2.412.41(neutron)ν

0.004080.000242

00.0023

V(cm/s)

01

و ϕ1شده برايي جفتي پخش، دو معادلهده کردن معادلهبا سا ϕ2آید:صورت زیر به دست میبه

)4(

)5(

(MOL)خطوطروشبهعادالت پخش راکتورحل م

یک روش (MOL)روش خطوط ،اشاره شدهمانطور که قبالً
ضایی با فراین با جایگزینی مقادیر مشتقات بناب؛نیمه تحلیلی است
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دستگاه معادالت صورتتبدیل معادالت بههاي جبري وتقریب
: می آیدبه دست صورت زیر ، معادله پخش بهبا مشتقات معمولی

)6(

)٧(

:آنکه در 

)8(

نتایج

براي زمان خطوطمحاسبه شده با روشحرارتیِسریع و شار 
ییرات شار و تغ)1(ثانیه در کل راکتور در شکل 600نهایی 

.ستانشان داده شده)2(براي مرکز راکتور درشکل ، زمانبرحسب

و حرارتی شار سریع ع زیتو: 1شکل 

ثانیه 600: تغییرات شار سریع و حرارتی در مرکز قلب در مدت 2شکل 

(F.D)ضل محدودامقایسه با روش تف
با روش تفاضل در این قسمت حل معادالت پخش قسمت قبل،

سرعت همگراییِ دو ي دقت و منظور مقایسهبهو (F.D)د محدو
تغییرات شار برحسب . نتایج مربوط به ه استشدانجامروش،

زیر هايدر شکلtΔو مقادیر مختلفزمان، براي مرکز راکتور
است.ارائه شده

در F.Dروش در مرکز قلب راکتور بهسریع و حرارتی شار تغییرات: 3شکل
t=0.05(s)Δوثانیه10مدت 

در F.Dروش تغییرات شار سریع و حرارتی در مرکز قلب راکتور به:۴شکل
t=0.05(s)Δثانیه و200مدت 
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F.Dروش تغییرات شار سریع و حرارتی در مرکز قلب راکتور به:۵شکل 

t=0.005(s)Δو ثانیه10در مدت 

MOLروش هتغییرات شار سریع و حرارتی در مرکز قلب راکتور ب::6شکل 

ثانیه 10در مدت 

MOLروش تغییرات شار سریع و حرارتی در مرکز قلب راکتور به::7شکل 

ثانیه 200در مدت 
، در روش تفاضل می گرددمشاهده ي فوق هاشکلازهمانگونه که 

، تاثیر چشمگیري در سرعت همگرایی tΔي اندازه(F.D)محدود 
ها و پاسخروش همگرا نیستدارد و براي زمان نهایی کوچک این

که بسیار کوچک،tΔمگر در صورت انتخاب ، نمی باشندپایدار 
ست.ازیاديبسیار ي لزم صرف زمان محاسبهاین امر مست

گیرينتیجه

به لحاظ (MOL)خطوطبا توجه به مزایاي روشدر این مقاله
پخش دوگروهی یک راکتور تمعادالها، سرعت و دقت پاسخ

منظور هبگردید. حل با استفاده از روش خطوطدو بعدييهسته ا
تغییرات بررسی دقت و سرعت روش ارائه شده، نتایج مربوط به 

با روش تفاضل محدود شار برحسب زمان، براي مرکز راکتور
(F.D) ها ) وشکل2همانگونه که از جدول (مقایسه شد و

شرطدست آمده از دو روش (بهبهيمشخص است جواب ها
ییباالاری) از توافق بسF.Dدر روش ریهمگرا بودن مقاد

برخوردارند.
وMOLي شار سریع و حرارتی در مرکز راکتور با دو روش :مقایسه2جدول 

F.D

همگرایی و سرعت حل (F.D)تفاضل محدود اما در روش 
دارد و پاسخها در صورت انتخاب tΔي اندازهبستگی شدیدي به 

tΔکه این امر مستلزم صرف زمان گرا هستندکوچکتر هم
خطوط روش درصورتیکه در؛ ستزیادي اي بسیار محاسبه

(MOL) پاسخها در هر نقطه از راکتور بصورت تابع پیوسته اي از
سرعت حل به شکل قابل مالحظه اي زمان محاسبه می شوند و 

تفاضل روش بر(MOL). لذا روش خطوط افزایش می یابد
رتري قابل مالحظه اي دارد.ب(F.D)محدود 
هامرجع

،علیکرمیتوحید؛تقلید،شیخیآبادمحسن؛شایسته،؛اکبر،سرايعبدي]1[
تفاضلروشدوباتیغهايراکتوریکدرنوترونیشاربررسی«؛عباس

شماره ، 1390کنفرانس فیزیک ایرانمقاله نامه؛»کارلومونتومحدود
1115.

[2] W.E.Schiesser; G.W.Griffiths; “A Compendium of Partial Differential
Equation Models”; (2009).6-7
[3] Abdallah A. Nahla; Faisal A. Al-Malki; Mahmoud Rokaya;

“Numerical Techniques for the Neutron Di_usion Equations in the
Nuclear Reactors” Adv. Studies Theor. Phys., Vol. 6, 2012, no. 14,
649 - 664

Thermal
Flux(Tf=600s)

Fast
Flux(Tf=600s)

Thermal
Flux(Tf=10s)

Fast
Flux(Tf=10s)Method

82.64216.12.3516.148MOL

)F.Dهمگرا نیستهمگرانیست82.63216.1 )

82.64216.12.3516.147F.D( )

82.64216.12.3516.148F.D( )
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