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Puآهنگ تولید محاسبه 
U در برهم کنش نوترون با 932

با استفاده از م طبیعی ودر کره اورانی 932

 روش مونت کارلو
   9علیرضا، وجدانی نقره ئیان ؛ 1نسیبه،  رضایی

 ايران-، نيشابوره نيشابورفيزيك دانشگا گروه 1

 ايران-، نيشابورگروه فيزيك دانشگاه نيشابور  2

 

 چكیده
آهنگ توليد  می باشد. با استفاده از روش مونت کارلو232با اورانيوم های حرارتی پلوتونيم ايجاد شده در برهم کنش نوترونهدف برآورد آهنگ توليد  در اين تحقيق

سطح مقطع های جذب  ست.شبيه سازی شده او بهره گيری از روش مونت کارلو به صورت مستقيم و بدون استفاده از کدهای متداول رترن ا استفاده از يك برنامه فب

و چشمه نوترونی مورد  گرفتهاست را در نظر  232و  232ايزوتوپ های  مشخصی از اورانيوم طبيعی که شامل مقدار و پراکندگی در ترابرد ذرات لحاظ گرديده اند.
   م.را محاسبه کرده اي 232پلوتونيم هنگ توليد گام به گام تاريخچه هر ذره آ. با بررسی داده ايمنظر را در مرکز اين حجم از اورانيوم طبيعی قرار 
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Abstract 
 

The aim of this study is to investigate of the production rate of Pu-239 by thermal neutron interaction with U-

238. The simulation was performed by writing fortran programs and using monte-carlo method in a direct way 

without using monte carlo simulation codes. In transporting particles, the absorption and scattering cross 

sections of neutron with different isotopes were used. In simulations, a sphere of natural uranium was 

considered and Neutron source was placed in the center of the sphere. The production rate of Pu-239 was 

estimated by simulating particles transport and considering the possible interactions.   

 

PACS No.         
 

  قدمهم
پيچيده با مسائل تحليلی بسياری از برای حل همواره فيزيکدانان   

پبشرفت تکنولوژی شبيه از اين رو با  .می شوندمواجه مشکل 

سازی به عنوان ابزاری برای رسيدن به جواب مسائلی که حل 

 .تحليل ندارند مورد استفاده قرار می گيرد

کامپيوترها به  در سال های اخير سرعت انجام محاسبات توسط 

به ری شدت افزايش يافته و باعث شده که شبيه سازی های کامپيوت

يکی از روش های شبيه سازی  .ندمدتر شوطور پيوسته بهتر و کارآ

به سيستم گسترده ای در محاسبات مربوط  که به شکلکامپيوتری 

اين  [1] کاربرد دارد روش مونت کارلو می باشد.های هسته ای 

اعداد تصادفی و شبيه سازی تاريخچه ذرات توليد روش بر مبنای 

 احتمال رخداد برهم کنش های مختلفتولد تا مرگ و بررسی از 

که تعداد ذرات رديابی شده زياد استوار است و زمانی اين بازه در 

. در اين اقعيت نزديك می گرددبه و از آننتايج حاصل  می شود

پژوهش با استفاده از زبان برنامه نويسی فرترن به شبيه سازی يك 
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سيستم هسته ای به صورت مستقيم و با بررسی تمام رخدادهای 

 پرداخته شده است.محتمل 

 روش کارو  مواد
در اين تحقيق کره ای از اورانيوم طبيعی همراه با چشمه نقطه ای  

اورانيوم  .(1شکل)شده است شبيه سازی در مرکز آن  تروننو

درصد اورانيوم  7/0و تنها  232درصد اورانيوم  3/22طبيعی شامل 

جذب نوترون های حرارتی توسط  1طبق رابطه  [3].است 232

U
Puتوليد می تواند منجر به  232

 شود. 232

(1)         
 

                  
 

با چشمه نقطه ای نوترون در مرکز آن که به : کره ای از اورانيوم طبيعی  1شکل

 نوترون گسيل می کند. طور يکنواخت در تمام جهات

 

کتور موجود در قلب رآ 232اورانيوم  از برهم کنشرابطه اين طبق 

حاصل می  232ايزوتوپ ناپايدار اورانيوم  ی حرارتیبا نوترون ها

از طريق گسيل ذره  و دقيقه دارد 22که نيمه عمری در حدود شود 

 2/2نيز با نيمه عمر  232تبديل می شود. نپتونيم  232بتا به نپتونيم 

روز و گسيل ذره بتا واپاشيده شده و به محصول نهايی يعنی 

بنابراين به دليل پايين بودن نيمه  ديل می شود.تب 232پلوتونيم 

می توانيم نتيجه بگيريم که با  232و نپتونيم  232عمرهای اورانيوم 

بوجود  232، پلوتونيم 232توسط اورانيوم حرارتی جذب نوترون 

 می آيد.

با استفاده از روابط رياضی زير سطح مقطع ماکروسکوپی بر 

به صورت جداگانه  232يوم همکنش برای جذب و پراکندگی اوران

 محاسبه می شود. 

(2) 

 

 

و عدد  232که در اين روابط چگالی و عدد جرمی اورانيوم 

آووگادرو و همچنين سطح مقطع ميکروسکوپی بر هم کنش وارد 

شده است که مقادير آنها به همراه مقادير محاسبه شده برای سطح 

 [2]آورده شده است. 1مقطع ماکروسکوپی در جدول شماره 

 
 232داده های مورد نياز برای اورانيوم :  1جدول

 
  

بر رجرم کل اورانيوم طبيعی از کا در برنامه نوشته شده ابتدا

 ه می شود.شعاع کره محاسبسپس و د درخواست می شو

                                                 

 
 

در مرحله بعد يك نوترون حرارتی در چشمه که محل آن در مرکز 

رت همسدانگرد  کره فرض شده است، توليدد مدی شدود و بده صدو     

 گسيل می گردد.

 
با توجه به بزرگ بودن سطح مقطع جذب نوترون توسدط اورانيدوم   

، در برخورد نوترون حرارتی بدا ايدن ايزوتدوپ تنهدا واکدنش      232

در ايدن مرحلده   جذب نوترون درنظر گرفته شده است. از ايدن رو  

برخدورد   232نوترون گسيلی به اورانيدوم  آيا مشخص شود که  بايد

برای اين منظور عدددی را   .می شود 232جذب اورانيوم يا  می کند
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اگر اين عدد توليدی کوچکتر از  .به صورت تصادفی توليد می کنيم

در غير ايدن صدورت عددد ديگدری را     و بود ادامه می دهيم  223/0

 توليد می کنيم و شرط را اعمال می کنيم.

 
 اکنون زوايا را وارد می کنيم.

 

 
برابر است با تعدداد   dxنوترون در ضخامت  احتمال بر همکنش   

بر همکنش ها در حجم مورد نظر در واحد زمان تقسيم بدر تعدداد   

 . نوترون های تابيده شده به سطح در واحد زمان

 

 

 

 

 

 
 
نددوترون گسدديل شددده از چشددمه ،از توزيددع غيددر  جهددت رديددابی  

تفاده يکنواخت زير جهت تعيين انجام دادن يا ندادن بر همکنش اس

 می کنيم.

 

 

 

 
 

 
 

 rsو  rc،  فوقرابطه  در اکنون با استفاده از تابع توزيع معرفی شده

 بدست می آوريم. ssو  scرا جداگانه بر حسب 

 

 
 قطه اول و بردارهای هادی که قبالحال نقطه دوم را با استفاده از ن

معرفی کرديم بدست می آوريم. در اين نقطه يا جذب نوترون 

اتفاق می افتد که منجر به توليد عنصر هدف  232اورانيوم توسط 

پراکنده می شود که در  232می شود ويا نوترون توسط اورانيوم 

 اين صورت بايد مجدد زوايا محاسبه شود و مراحل تکرار گردد.

برای مشخص شدن هر يك از اين حالت ها طول بردارها را 

ها را انجام می  کنيم و با اعمال شروط الزم بررسی حساب می

 نشان داده شده است. 2بردار ها در شکل  دهيم.
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است  232شرط اول مربوط به جذب نوترون توسط اورانيوم  دو

که در صورت رخ دادن پلوتونيم توليد می شود، اما اگر شرط اول 

برقرار نبود شرط دوم را اعمال می کنيم که مربوط به پراکندگی 

اورانيوم  ط برقرار بود و نوترون توسطنوترون است، اگر اين شر

يه مراحل از زمان انتخاب زوايا تکرار می پراکنده شده بود کل 232

مه چنين لحاظ شده که اين برناهمان طور که گفته شد در  شود.

از کاربر گرفته می شود پس از تمام بررسی های انجام جرم اوليه 

افه می شود به مقدار اوليه اض dmشده يك مقدار مشخص شده ی 

 و مراحل قبل با اين جرم جديد از اورانيوم طبيعی تکرار می شود.

 

 
 2شکل 

 

  نتیجه گیري
برای بررسی نقش شعاع کره اورانيوم در ميزان توليد پلوتونيم     

حاصل شده از برهم پلوتونيم هسته های تعداد  2در جدول شماره

های به ازای شعاع  232کنش جذب نوترون توسط اورانيوم 

مختلف کره اورانيوم آورده شده است. همانطور که مشاهده می 

با افزايش شعاع کره اورانيم افزايش آهنگ توليد پلوتونيم شود 

 ميابد. 
 

 

 

 : تعداد پلوتونيم توليد شده در کره اورانيم با شعاع های مختلف 2دول ج
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  سپاسگزاري

و مساعدت آقای دکتر علی اصغر مولوی استاد دانشگاه  راهنمايی ها از      

 حکيم سبزواری صميمانه تشکر می کنم.
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