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 تحت فشار یبازسازی توان بصورت میله به میله در راکتورهای آب

 2حسینی ،محمد ؛1نگارستانی ،علی ؛2سیاره ،رضا ؛1*ترابی ،محمد علی

 ای، دانشکده مهندسی برق، گروه مهندسی هستهکرمان دانشگاه تحصیالت تکمیلی و فناوری پیشرفته .1

 ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته.سازمان انرژی اتمی. 2

 

 چکیده:

در طراحی و محاسبات نوترونی قلب راکتور اغلب نیاز به هزاران بار انجام محاسبات کل قلب راکتور برای یافتن توان 

بازسازی "های جدیدی با عنوان باشد. به منظور اجتناب از اینگونه محاسبات پرهزینه روشمی هر میله سوخت
 مبر اساس روش تابع فراسمبلی -چند و اسمبلی-تکروش محاسبات  دو در این مقاله. است معرفی شده "شار)قدرت(

ه شد اتی روش بررسیآزمایی خطای ذراستیها به دو مسئله اعمال این روش با برای این منظور به کار گرفته شده است.
مجتمع  های سوخت واقع در مرزمیله توان درصد خطا برای 5.1با حداکثر و اسمبلی -بهترین نتیجه در روش چند .است

 .باشدمی قبول قابلکه  ه استمشاهده شد سوخت

 اسمبلی، خطای ذاتی-چند روشاسمبلی، -تک روشکلمات کلیدی: بازسازی قدرت، روش تابع فرم، 

 مقدمه: .1

اشد. بدین بترین پارامترها، توزیع شار و به تبع آن توزیع قدرت راکتور میدر طراحی راکتورها یکی از کلیدی

ی از اند. یکهای محاسباتی مختلفی جهت محاسبه توزیع شار)توان( تهیه شدهای با روشمنظور کدهای هسته

های ایمنی راکتور و باشد. در طراحی و آنالیز پارامتر، روش اختالف محدود میهای متداول در این زمینهروش

بینی رفتار وابسته به زمان اغلب نیاز است هزاران بار محاسبات کل قلب برای یافتن شار)قدرت( همچنین پیش

ها و ابعاد به دنبال آن تعداد مشو های سوخت با توجه به تعداد زیاد میله .]5[هر میله سوخت انجام شود

زینه با هدف کاهش هروش نودال از اینرو  های ایجاد شده اینچنین محاسباتی بسیار پرهزینه خواهد بود.ماتریس

راکتور به نواحی همگن . در این روش ه استمعرفی شدروش اختالف محدود  ناشی از بکارگیری محاسباتی

نوترون در این نواحی حل شده و شار متوسط نسبتاً بزرگی در حد مجتمع سوخت تقسیم شده و معادله تراز 

از سال رود. اطالعات با ارزش ناهمگن از دست میمتأسفانه . با وجود مزایای زیاد روش نودال آیدبدست می

ته صورت گرف "بازسازی میله به میله توان"به نام  مکمل نودالهای های زیادی برای یافتن روشتالش 5791

 . ]3و2[توسعه داده شده است] SIMULATE 2[ مانند الب کدهاییامروزه این روش در ق است.

 :بازسازی شار)قدرت( به روش تابع فرم .2

 اسمبلی:-روش تک .1.2
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تواند مورد استفاده قرار گیرد روش تابع فرم است که در هایی که برای بازسازی شار)قدرت( مییکی از روش

 ای،روش بازسازی شار)قدرت( به روش تابع فرم چندجملهادامه به معرفی این روش پرداخته خواهد شد. در 

، تابع شکل شار را اصالح و شار بازسازی شده را در مجتمع سوخت تولید ای به صورت ضریبیک چندجمله

 .]1و4[آیدمیبدست  هزینه بحرانیت مجتمع سوختکند. تابع شکل شار از محاسبات کممی

 :قرار گرفته باشد وسط مجتمع سوختدر دکارتی مختصات  با فرض اینکه مبدأ

 
 خت در مختصات دکارتیو: نمایشی از یک مجتمع س5شکل 

 باشد:می 5به صورت رابطه شار بازسازی شده در یک مجتمع سوخت، 

𝜑𝑅(𝑥, 𝑦) = 𝐴(𝑥, 𝑦) ∗ 𝐹𝑅(𝑥, 𝑦) (5)  

,𝐴(𝑥 در آن که 𝑦) ه آید. بمیابع شکل شار نام دارد و از محاسبات ناهمگن بحرانیت مجتمع سوخت بدست ت

م بطور مستقل مدل شده و محاسبات ک با شرایط مرزی بازتابنده کامل های سوخت یکتااین ترتیب که مجتمع

سوخت و در واقع  پذیرد و توزیع شار روی مجتمعانجام می "سلول واحد"روی  بندیهزینه بحرانیت با مش

 𝐴(𝑥, 𝑦) آید.بدست می 

 :است ازای درجه دوم عبارت تابع فرم چندجمله

𝐹𝑅(𝑥, 𝑦) = 𝑎5 + 𝑎2 (
𝑥

ℎ𝑥
) + 𝑎3 (

𝑥2

ℎ𝑥
2 ) + 𝑎4 (

𝑦

ℎ𝑦
) + 𝑎1 (

𝑦2

ℎ𝑦
2 ) + 𝑎6 (

𝑥∗𝑦

ℎ𝑥∗ℎ𝑦
) +

𝑎9 (
𝑥2∗𝑦

ℎ𝑦∗ℎ𝑥
2 ) + 𝑎8 (

𝑥∗𝑦2

ℎ𝑦
2 ∗ℎ𝑥

) + 𝑎7 (
𝑥2∗𝑦2

ℎ𝑥
2 ∗ℎ𝑦

2 ) (2)  

 𝑎5. ضرایب مجهول [4]که به صورت تجربی برای نسبت شار به تابع شکل مجتمع سوخت بدست آمده است

,𝐴(𝑥به واسطه واداشتن 𝑎7 تا  𝑦) ∗ 𝐹𝑅(𝑥, 𝑦)   چهار شار  ،ایدقیق با مقادیر چهار شارگوشه تطابقبه

 آید. سطحی و شار حجمی مجتمع سوخت بدست می

یادی اسمبلی خطاهای نسبتاً ز-تک شود روش محاسباتبا بررسی نتایج بازسازی شار گروه حرارتی مشاهده می

ابع (. برای پیدا کردن منبع خطای ذاتی به بررسی تدهدارائه میبخشی برای گروه سریع د )البته نتایج رضایتدار

ای ذات چندجمله ناشی ازکه فقط  استمنظور از خطای ذاتی خطایی  .شودپرداخته میفرم مرجع گروه حرارتی 
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شود مشاهده می ای و شار سطحی نباشد.بودن تابع فرم باشد و ناشی از خطا در پیداکردن شار در نقاط گوشه

دیک مرز دارای یک گذار نمایی و در نقاط نز به صورت تختهای دور از مرز مرجع در قسمتکه تابع فرم 

 .است

ایی باشد، باید دارای رفتار گذار نمناهمگن مرجع به تابع شکل اسمبلی که همان تابع فرم مرجع می نسبت شار

. این نتیجه مهم حاصل [1]گن و هم در تابع شکل موجود استمنباشد، چرا که اثرات ناهمگنی هم در شار ناه

بنده های سوخت یکتا با شرایط مرزی بازتاشود که تابع شکل مجتمع سوخت که با محاسبه بحرانیت مجتمعمی

برابر صفر( بدست آمده، داخل قلب رفتار دیگری در اطراف مرز مجتمع سوخت  روی مرز کامل)جریان خالص

دارند صحیح  های سوخت که غناهای متفاوتیمجتمعرز دارد. در واقع فرض شرط مرزی بازتابنده کامل، در م

ر این اعمال شود. بداخل قلب مجتمع سوخت فقط برای نیست. در واقع بهتر است شرط مرزی بازتابنده کامل 

 .شودمعرفی می اسمبلی-چند روش به نام اساس روش دیگری

 

 اسمبلی:-روش چند .2.2

 .شودمیگرفته در نظر همسایهمجتمع سوخت از چهار از چهار ربع  متشکل ایاحیهن ،اسمبلی-چنددر روش 

های مجتمع سوخت با غنا و شرط مرزی بازتابنده کامل در داخل مجتمع سوخت نسبت به اعمال در مرز

 اسمبلی-چند[. محاسبات محلی 6و1سوخت( تقریب بهتری است ] های متفاوت )مرز تابع شکل مجتمعترکیب

همگن در آنها و ضرایب  های عطمقهای سوخت و همچنین سطحهای مجتمعشار در ربع برای یافتن تابع شکل

ود که شدر نظر گرفته می )گره(سوخت به عنوان چهار نود شود. در این روش هر مجتمعناپیوستگی استفاده می

لماً، مس .پذیردنجام میاای درجه دوم به طور مستقل در هر یک از نودها بازسازی شار توسط تابع فرم چندجمله

همگن در مرزهای قلب که شامل آب و  های مقطعمحاسباتی برای یافتن پارامترهایی از جمله سطح این روش

 آمده است: 2در شکل  اسمبلی-چندساختار  از ایباشد بسیار ضروری است. نمونهمیاستیل 

 

 اسمبلی-نمایشی از انتخاب مدلسازی به روش چند:  2شكل
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 ای:شار گوشهدرونیابی  .3

اطالعات ورودی الزم برای طرح بازسازی قدرت برای هر نود عبارت است از شار حجمی، شار سطحی و شار 

این . آیدبدست می ]4[روشی به نام کامپانا با استفاده از از روی مقادیر شار سطحی ایشار گوشه .ایگوشه

تواند با یک روی سطوح به خوبی میروش بر اساس دو فرض اساسی است. فرض اول اینکه تابع فرم 

 . به این ترتیبوجود نداردای گوشه بیان شود. فرض دوم اینکه چشمه نوترون در نقاط ای درجه دومچندجمله

ود شای همسایه و شارهای سطحی آن حاصل میای بر حسب شارهای گوشهنقطهپنجتفاضل محدود یک معادله 

 ای قلب را درونیابی کند.شهتواند همه شارهای گوکه به یکباره می

 آزمایی:راستیاعمال روش بازسازی قدرت به مسایل  .4

 اسمبلی-تک اول از روشله ئمسدر  .]1و4[ در نظر گرفته شده است آزماییآزمون به منظور راستی لهئدو مس

 .شوداسمبلی استفاده می-از روش چندله دوم از ئمسدر و 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ، آب و بافلهای سوختسطح مقاطع دوگروهی سلول: 1جدول 

 

 
 ]5[ 1: قلب راکتور مسئله 3شكل 

 

 
 ]5[ نمایی از یک مجتمع سوخت: 4شكل 
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 ]4[ 2قلب راکتور مسئله : 5 شكل

 نتایج: .5

 در جدول زیر آمده است: اول آزمون لهئمقادیر حاصل برای مس

 اولله ئبیشترین خطای مشاهده شده در مس :2 جدول
 روشنام  بیشترین خطای نسبی شار سریع بیشترین خطای نسبی شار حرارتی بیشترین خطای نسبی توان

 اسمبلی-تک 7... 5.71 5

 اسمبلی-چند 3... 1... 5...

 است:ارائه شده  3در جدول  مله دوئمقادیر حاصل برای مس بیشترین خطا در نود مرکزی مشاهده شد.

 مله دوئشده در مسبیشترین خطای مشاهده  :3 جدول
 نام روش بیشترین خطای نسبی شار سریع بیشترین خطای نسبی شار حرارتی بیشترین خطای نسبی توان

 اسمبلی-تک ..3 ..51 54

 اسمبلی-چند 5.1 ..2 5.1

 خطا در این دارد. باشد که دو مرز مشترک با بافلمیشده در باال مربوط به مجتمعی  مشاهدهبیشترین خطای 

رخ داده است. بدیهی است که علت این امر ناشی از وجود  بافلسوخت واقع در گوشه مجاور آب و  میله

 باشد.شار زیاد می شیب

 بحث و نتیجه گیری: .6

در این پژوهش، سعی شده است، تا با استفاده از روش بازسازی شار)قدرت( و حل معادله پخش نوترون، 

 لیموجود در یک قلب راکتور نوعی، محاسبه شود. مزیت اصهای سوخت قدرت تولیدی در هر یک از میله
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باشد که در طراحی نوترونی قلب راکتور کاهش هزینه محاسبات قلب میاستفاده از روش بازسازی قدرت، 

در این  "اسمبلی-چند" و "اسمبلی-تک"های روش بازسازی قدرت به نام دونقش بسزایی خواهد داشت. 

 ای درجهاسمبلی در هر دو گروه انرژی از تابع فرم چند جمله-ند. روش تکپژوهش مورد بررسی قرار گرفت

ازی سباشد با این تفاوت که در همگناسمبلی می-اسمبلی مشابه روش تک-روش چند. شوددوم استفاده می

ذا شود و لهای سوخت مستقر در همسایه مجتمع سوخت مورد نظر اعمال میو محاسبه تابع شکل، اثر مجتمع

 دهد.ج بهتری بدست مینتای

 

 مراجع:. 7

1. Tatsuya IWAMOTO & Munenari YAMAMOTO, “Pin Power Reconstruction Methods of the 

Few-Group BWR Core Simulator NEREUS,” Journal of Nuclear Science and Technology 

December 1991. 

1. K. R. Rempe, K. S. Smith, and A. F. Henry, “SIMULATE-3 Pin Power reconstruction 

Methodology and benchmarking,” Nucl. Sci. Eng., 103, 333, 1999. 

3. Joo-il Yoon, Han GyuJoo, Seung Hoon Ahn, “Implementation of Advanced Multigroup 

Nodal and Pin Power Reconstruction Methods into PARCS 3.1.” international agreement 

report, May 1011. 

3. CHRISTOPHER L. HOXIE, “Applications of Nodal Equivalence Theory to the Neutronic 

Analysis of PWR's,” Ph.D. Thesis, Department of Nuclear Engineering, M.I.T., Cambridge, 

MA, June 1991. 

5. K.S. Khalil, “The Application of Nodal Equivalence Theory to the Neutronic Analysis of 

PWR,” PhD Thesis Department of Nuclear Engineering, M.I.T., Cambridge, MA, January 

1993. 

6. Jose Mndez, “RECONSTRUCTION OF THREE-DIMENSIONAL FLUX SHAPES FROM 

NODAL SOLUTION" Ph.D. Thesis, Department of Nuclear Engineering, M.I.T., 

Cambridge, MA, June 1991. 

 

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

