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بررسی ومحاسبه آنالیزحساسیت اثر فید بک های دمایی در دو کتابخانه داده  70Cو 60Cبر
روی پارامترهای سینتیکی راکتورتحقیقاتی تهران با استفاده از روش مونت کارلو
حمید رضا

خالقی1

 1کارشناسی ارشد ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته ،کرمان ،کرمان ،ایران
(تاریخ دریافت مقاله - 1395/09/28 :تاریخ پذیرش مقاله)1395/12/10 :

چکیده
هدف از این پژوهش ،محاسبه آنالیز حساسیت پارامترهای سینتیکی راکتور تحقیقاتی تهران با در نظر گرفتن اثر فیدبکهای دمایی
با استفاده از کد

MCNPX

است .پارامترهای سینتیکی شامل ،کسرمؤثر نوترونهای تأخیری ( )βeffو زمان متوسط تولید نوترون ()Λ

می باشند .محاسبه دقیق این پارامترها برای عملکرد ایمنی و کنترل راکتورها بسیار مهم است و اهمیت به سزایی در تجزیه و تحلیل
دینامیکی سیستم دارد .در این تحقیق با تغییر دادن دمای سوخت و سایر مواد به کار رفته در قلب راکتور تحقیقاتی تهران از  20° Cتا
 100 °Cاثرات این تغییر دما بر روی پارامترهای سینتیکی راکتور برای دو کتابخانه داده  60Cو  70Cکه هر دو در دمای  20° Cیا °
 293 Kاست و برای سوختی با غناهای  )LEU( %20و  )HEU( 80%بررسی شده است .نتایج نشان می دهد که مقدارضریب تکثیر)(Keff

در هردو سطح مقطع و در هردو غنای مورد نظر با تغییر دما کاهش پیدا میکند .و مقدار آن با افزایش دما در کتابخانه داده  70Cاز مقدار
آن در کتابخانه داده  60Cو در هر دو غنا بیشتر بوده است .مقدار عمرنوترون آنی ) (ℓو مقدار کسر مؤثر نوترون های تأخیری

) (βeff

با افزایش دما در هردو کتابخانه و هردو غنا افزایش مییابد و مقدار آنها در کتابخانه داده  70Cاز مقدار آنها در کتابخانه داده  60Cدر
هردو غنا و در اثر افزایش دما بیشتر است .مقدار پارامتر زمان متوسط تولید نوترون ( )Λدر کتابخانه داده  60Cبا اعمال تغییرات افزایشی
دما از مقدار آن در کتابخانه داده  70Cبیشتر است ولی به طور کلی مانند پارامتر عمرنوترون آنی ) (ℓروندی افزایشی را در اثر افزایش
دما در هردو غنای  20%و  80%نشان میدهد.
واژه های کلیدی :فیدبک های دمایی ،سطح مقطع ،راکتور تهران ،پارامترهای سینتیکی،


کد MCNPX

کرمان ،کرمان ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فن آوری پیشرفته ،برق و کامپیوتر ،مهندسی هسته ای ،کد پستی 7631133131

پست الکترونیکیhamidkhaleghi81@yahoo.com :
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در دمای  20° Cیا  293 ° Kیک انرژی در نظر

 .1مقدمه

گرفته 1شده2

است ،که برای 60 Cاین مقدار برابر  2.5300E-08MeVو برای
تعیین پارامترهای سینتیکی برای یک راکتور هستهای در

 70Cاین مقدار  2.5301E-08 MeVاست .در این مطالعه برای

محاسبات فیزیک راکتور و تجزیه و تحلیل رفتار ناپایداری آن ها

هر کدام از این دو کتابخانه که در باال اشاره شد محدوده دمایی

اهمیت بسزایی دارد ] .[1پارامترهای کسر مؤثر نوترون های

بین  20° Cیا  293 ° Kتا  100 ° Cیا  373 ° Kرا در نظر

تأخیری( )βeffو طول عمر نوترون های آنی( )ℓاز مهم ترین

گرفته شده است ،که این محدوده دمایی با اختالف  20° Cاست.

پارامترهای سینتکی یک راکتور می باشند .روش های مختلفی

یعنی برای هر کدام از این کتابخانه دادهها عالوه بر دمای 20° C

برای محاسبه این پارامترها وجود دارد که یکی از مهمترین این

 40 ° Cیا ° K

 293 ° Kکه همان دمای اتاق است،

یا

روش ها ،روش مونتکارلو می باشد] .[2این روش ،یک روش

،313

آماری است که در آن هیچ معادلهای حل نمیشود بلکه آن پدیده

 100 ° Cیا  373 ° Kدر

 60° Cیا 80° C ، 333 ° Kیا  353 ° Kو در نهایت
نظر43گرفته 5شده76است8.

فیزیکی به صورت واقعی همانندسازی میشود .همچنین این
روش قابلیت شبیهسازی برای حل مسائل پیچیده را دارد .اجزای

 .2مواد و روش ها

اصلی شبیهسازی به روش مونتکارلو تابع توزیع احتمال و مولد

 .1.2شبیه سازی قلب راکتور تهران

اعداد تصادفی هستند .در این پژوهش ،آنالیز و محاسبه
پارامترهای سینتیکی با در نظر گرفتن اثر فیدبک های دمایی برای

راکتور تحقیقاتی تهران از نوع استخری 1و غیر همگن بوده و

دو کتابخانه داده  60Cو  70Cبا استفاده از کد  [3] MCNPXدر

برای حداکثر قدرت  5MWبا کند کنندگی آب سبک و سوخت

راکتور تحقیقاتی تهران انجام شده است .این کد یک کد

جامد ناهمگون طراحی شده است .که از آب هم برای خنک

مونتکارلو چند منظوره است که برحسب خاصیت ذرهای

کردن و هم برای حفاظ استفاده می شود .قلب راکتور از مجتمع

نوترون عمل میکند ،و برای محاسبات وابسته به زمان ،انرژی

های سوخت از نوع  MTR2که در یک صفحه مشبک قرار گرفته

پیوسته ،ترابرد ذرات مختلف در هندسههای سه بعدی را دارد.

اند ،تشکیل گردیده است .سوخت راکتور تحقیقاتی تهران در

در این مطالعه تغییر دما برای دو کتابخانه داده  60Cو 70C

شروع بهره برداری ،اورانیوم با غنای باال ( )HEU3یعنی  93%بود

انجام شده که هر دو در دمای  20° Cیا  293 ° Kاست .تفاوت

که پس از تجدید نظر در طراحی به اورانیوم با غنای پایین

این دو کتابخانه در این است که مقدار داده های کتابخانه ای آنها

()LEU4یعنی  20%تبدیل گردید .ترکیب شیمیایی این سوخت به

با هم متفاوت است (برای مثال ،تعداد ایزوتوپ ها ،محدوده

صورت  U3O8-ALمی باشد .هر یک از میله های سوخت روی

انرژی و یا دما ،تعداد و یا نوع مدل های فیزیکی و یا تجربی،

یک صفحه نگهدارنده به ابعاد  46cm × 75cmو با ضخامت

دقت و صحت داده ها و غیره) .برای هر کدام از این کتابخانهها

 13cmدر محل خود مستقر می گردد و مجموعه آنها قلب را
1

pool Type
Material Test Reactor
3 High Enrich Uranium
4 Low Enrich Uranium
2
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تشکیل می دهد .این مجموعه در حدود  8متری عمق استخر قرار

گرفته شده که به آنها جعبه تابشی می گویند ،در این چیدمان

دارد] .[1جدول( )1مشخصات و پارامترهای فیزیکی راکتور

همگی 1بسته های سوخت تازه2می باشند].[5

تحقیقاتی تهران را نشان می دهد].[5,4
جدول  .1مشخصات و پارامترهای فیزیکی راکتور تحقیقاتی تهران

نوع راکتور

استخری رو باز

توان اسمی

 5مگاوات

سوخت اصلی
سوخت فعلی
زمان اولین بحرانی شدن
زمان اولین بحرانی شدن با
سوخت جدید
تعداد  SFEها در قلب
اول
تعداد  CFEها در قلب

اورانیوم با غنای باال 93%
)(UAl alloy

اورانیوم با غنای پایین 20%
))U3O8Al

نوامبر1967 ،

شکل  .1شبیهسازی چیدمان قلب شماره یک راکتور تحقیقاتی تهران با
استفاده از کد MCNPX

دسامبر1992 ،

میله های کنترل تنظیمی  ، R.R ،از جنس فوالد ضد زنگ

14

میباشند و به گونهای طراحی شده که ارزش راکتیویته کل آن
5

بین 0/4 Δ𝐾 /Kو  0/6 Δ𝐾 /Kاست .این ارزش به محل استقرار

سیستم خنک کننده

جریان آب تحت فشار

آن در قلب بستگی دارد .این مقدار راکتیویته برای تنظیم قدرت

بازتابنده

آب و گرافیت

راکتور کافی است .مزیت آن این است که اگر این میله به خطا

کند کننده و خنک کننده

آب سبک

بیرون کشیده شود راکتور دچار حادثه بحرانیت آنی نمیشود].[4

مواد جاذب به کار رفته

 4عدد میله ایمنی

در میله های ایمنی

)Cd, In, Ag (5%, 15%, 80%

اول

ترکیب شیمیایی سوخت راکتور به

صورت U3O8-Al

می باشد که به صورت میله های سوخت درون مجتمع سوخت
چیدمانی از قلب راکتور تحقیقاتی تهران که توسط این کد

قرار داده شده است .ابعاد این میله سوخت × 7/71 × 89/7

شبیه سازی شده در شکل( )1آورده شده است .این چیدمان قلب

 8/01سانتی متر است .تعداد میله های سوخت موجود در هر

شماره یک راکتور تحقیقاتی تهران میباشد .این چیدمان شامل

مجتمع سوخت  24عدد و تعداد صفحات سوختی موجود در

 19بسته سوخت است که از این تعداد  5عدد از آن بسته های

هرمیله سوخت  19عدد می باشد .در شکل( )2نمایی از یک میله

سوخت کنترلی میباشد و  14عدد دیگر بسته های سوخت

ی سوخت راکتور تحقیقاتی تهران نشان داده شده است.

هستند و مکان هایی هم برای تابش دادن به نمونه ها در نظر
1

Fresh Fuel
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(با گذاشتن عدد صفر به منزله در نظر نگرفتن طیف نوترونهای
تاخیری) و با خاموش کردن کارت  Totnuمیتوان مقدار

K3

را بد ست آورد .بنابراین مقدار ک سر نوترونهای تاخیری موثر با
استفاده از رابطه ( )1بدست آورده میشود ]. [5-7
 .2.2.2محاسبه پارامترهای زمانی
در کد  MCNP4Bو نستتخه های باالتر آن ،دو نوع پارامتر
زمانی متفاوت در نظر گرفته شتتتده استتتت .یکی طول عمر یا
 Life spanو دیگری نیمه عمر یا  Life timeمیباشد .مقدار عمر
نوترون آنی ( )ℓتوستتط کد به طور مستتتقیم محاستتبه می شتتود.
البته بایددر نظر داشتتتت که مقدار طول عمر نوترون با عکس

شکل .2ابعاد میله سوخت راکتور تحقیقاتی تهران به سانتی متر

سطح مقطع ماکروسکپیک متناسب است].[10
1

()2
 .2.2محاسبه پارامترهای سینتیکی با کد MCNPX

که در این رابطه( 𝑣) سرعت نوترون و ( )Ʃسطح مقطع

 .1.2.2کسرمؤثر نوترونهای تأخیری

ماکروسکپیک می باشد .برای محاسبه زمان متوسط تولید نوترون

یکی از پارامترهای سینتیکی در راکتورها ،کسر نوترونهای

( )Λاز رابطه ی ( )3استفاده شده است.

تأخیری میباشد که بطور مستقیم نمیتوان این پارامتر را با کد
 KCODEمتوالی مقداری ) )βeffرا به صورت تقریبی محاسبه

()1

می باشد.

βeff = 1 -

که در این رابطه ،پارامتر  K1همان  Keffمی باشد و پارامتر

 .3.2محاسبه پارامترهای نوترونی

K3

 .1.3.2محاسبه انرژی نوترون و دما

ضریب تکثیر آنی می باشد.

برای اعمال انرژی نوترون و دما از کارت  Tmpدر برنامه

برای محا سبه ک سر نوترونهای تاخیری موثر را میتوان از
روش زیر بهره برد .ابتدا یک بار با استفاده از کارتهای

𝐾

=Λ

که در این رابطه ( )ℓعمر نوترون آنی و ) )Kضریب تکثیر مؤثر

کرد ]. [5
K1

ℓ

()3

 MCNPXمحاسبه کرد ولی میتوان از نتیجه اجرای دوباره کارت

K3

∑𝑣

=ℓ

ورودی کد استفاده شده است .در این تحقیق با تغییر دادن دما

Kcode

از  20°Cتا ( 100 °Cبیشینه تغییرات دمایی در راکتور تحقیقاتی

و  ( Physبا گذاشتتتتن عدد  -1به منز له در نظر گرفتن طیف

تهران  40درجه است) و اثر آن بر روی پارامترهای سینتیکی

نوترونهای تاخیری و آنی) و کارت  Totnuمقدار  K1را بدست
آورد و ستتتپس با استتتت فاده از کارت های  Kcodeو

راکتور برای دو حالت  20%و  80%بررسی شده است .برای

Phys
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اعمال تغییرات در برنامه برای اعمال کتابخانه داده  70Cبه این

رزونانس عریضتر میشود در صورتیکه بیشینه آن کاهش مییابد

گونه عمل شده که ابتدا در جلو تمامی مواد (عناصر) که در شبیه

که به این پدیده اثر دوپلر و به سطح مقطعهای رزونانسی که بر

سازی راکتور تهران از آنها استفاده شده عبارت  70Cقرار داده

سرعتهای هستهای میانگینگیری شده اند دوپلر-عریض

شده1

میشود که دلیل این کار این است که اثر تغییرات دما بر روی

میگویند .شکل( )3تغییر سطح مقطع رزونانسی در اثر تغییر دما
در یک انرژی خاص را نشان

پارامترهای سینتیکی در یک سطح مقطع خاص به دست آورده

میدهد2.

شود ،این کتابخانه را کد  MCNPXبرای  20°Cو انرژی
 2.5300E -08 MeVتعریف کرده است .از آنجایی که کد
 MCNPXبرای دماهای بین  20°Cتا  100°Cکه با آنها کار شده
سطح مقطع ایجاد نکرده است (در  MCNPXبعد از کتابخانه 70C
 ،کتابخانه داده  71Cتعریف شده که برای دمای  600 °Kاست و
بقیه نیز برای دماهای باالتر از  600°Kتعریف شدهاست) و نیز
دما در قلب راکتورهای تحقیقاتی و من جمله راکتور تحقیقاتی
تهران زیاد باال نمیرود (حد اکثر  )45 °Cو این حرارت نیز از
طریق هدایت طبیعی منتقل میشود] ،[6به عالوه اینکه در دمای

شکل .3گسترده شدن دوپلری رزونانسها با افزایش دما][11

بین  20°Cتا  100°Cسطوح مقاطع خیلی تغییر نمیکند ،لذا بنا
به دالیل ذکر شده در باال برای دمای بین  20°Cتا  100 °Cاز

در مورد دمای100°Cچون دما خیلی زیاد شده است ،بنابراین

همان کتابخانه داده  70Cاستفاده شده است ،ولی در اثر تغییر دما

دیگر نمیتوان از کتابخانههای داده  60Cو  70Cاستفاده کرد چون

پارامترهای دیگری از جمله چگالی مواد به کاررفته در قلب

برنامه جواب درستی نمیدهد .برای رفع این مشکل برنامه را

راکتور و انرژی نوترون برخوردی نیز تغییر میکند که این

برای دمای  ،100°Cبا کتابخانه داده  71Cکه برای دمای 600 °K

تغییرات برای هر دما به طور مجزا در برنامه اعمال شده است.

یا  300 °Cدر  MCNPتعریف شده است اجرا کرده و سپس با

نوع تغییراتی که در برنامه برای کتابخانه داده  70Cاعمال شده با

درونیابی عدد مورد نظر برای  100 °Cبه دست آورده شده

تغییراتی که در برنامه برای کتابخانه داده  60Cاعمال شده یکسان

است ].[9

است فقط در برخی از موارد از نظر عددی با هم متفاوت است

 .2.3.2محاسبه چگالی

که این به خاطر متفاوت بودن داده های کتابخانه ای این دو است.
یکی از نکاتی که در مورد اثر دما بر روی پارامترهای سینتیکی

چگالی مواد با افزایش دما کاهش پیدا میکند و متعاقب آن

باید به آن توجه شود تغییر سطح مقطع رزونانسی در اثر افزایش

با کاهش دما چگالی افزایش پیدا میکند .دلیل این امر این است

دما است .در واقع سطح مقطع به انرژی وابسته است و با آن

که با تغییر دما حجم مواد نیز تغییر پیدا میکند و چون حجم ،یک

نسبت عکس دارد .در اثر افزایش دما در یک انرژی خاص

Doppler Broadening
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ننن
تتت

عامل مؤثر بر روی چگالی مواد است و همچنین با چگالی رابطه

برای هر دمای مورد نظر کم شود تا مقدار چگالی سوخت در

معکوس دارد ،بنا براین وقتی دمای یک جسم افزایش مییابد

دمای مورد نظر بدست آید.

حجم آن نیز زیاد میشود و چون حجم با چگالی رابطه عکس
دارد بنابراین چگالی آن کاهش مییابد ] .[9برای تغییر چگالی

 .3یافته ها و نتایج

مواد به کار رفته در قلب از رابطه ( )4استفاده شده
است.

 .1. 3نتایج حاصل از شبیه سازی

m
V0
0
0
m
m
: :
:
:
:
V V0 (1  3 ) 1  3 1  3 1  

()4

0
1   

کسر مؤثر نوترونهای تأخیری به عنوان یکی از پارامترهای
سینتیکی مهم در تمام راکتورهای هستهای ،نقش بسیار مهمی در

:

تجزیه و تحلیل رفتار دینامیکی راکتورها دارد .لیکن در این تحقیق

پارامترهای نوترونی و سینتیکی نظیر ضریب تکثیر مؤثر (،)Keff

که در این رابطه  0 ،چگالی ماده (عنصر) در دمای اولیه (دمای

کسر مؤثر نوترون های تأخیری ( ،)βeffطول عمر نوترون) (ℓو

 20درجه) است و  و  نیز به ترتیب ضریب انسباط طولی

زمان متوسط تولید نوترون ( )Λدر غنای  20%و  80%با در نظر

و ضریب انسباط حجمی مواد (عناصر) هستند که البته مقدار 

گرفتن اثر فیدبک های دمایی با استفاده از کد  MCNPXمحاسبه

به اندازه  3برابر مقدار  است .متغیر  نیز تغییرات دما و 

شده است و نتایج آن در جداول( )2و ( )3برای  LEUو4و5

مقدار چگالی عنصر را در دمای جدید یا دمای مورد نظر ما نشان

برای  HEUبرای کتابخانه داده  70Cو درجداول ( )6و ( )7برای

میدهد ].[8

 )8( LEUو ( )9برای  HEUبرای کتابخانه  60Cآورده شده
است.

ماده دیگر استفاده شده در قلب راکتور تحقیقاتی تهران آب
است برای به دست آوردن چگالی آب در دماهای مختلف از

جدول  . 2اثر فیدبک های دمایی بر روی پارامترهای سینتیکی در دمای 20
تا  100درجه در غنای  20%در کتابخانه داده 70C

منابع موجود استفاده شده است.

دما

پارامترهای سینتیکی

در مورد سوخت چون سوخت به صورت ترکیب است

βeff

خطا

نمی توان از رابطه ( )4برای به دست آوردن چگالی آن در دماهای
مختلف استفاده کرد .روشی که در این پژوهش برای محاسبه
چگالی سوخت در دماهای مختلف استفاده شده است به این
صورت است که چون اکثر ماده تشکیل دهنده سوخت اورانیوم
است ،بنابراین از رابطه ( )4چگالی اورانیوم در دماهای مورد نظر
به دست آورده شده ،سپس عدد به دست آمده از چگالی اورانیوم
در دمای  20°Cیا همان دمای اتاق کم شده و در نهایت عددی
که به دست میآید همان مقداری است که باید از چگالی سوخت
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Keff

o

)) C

0/00752

0/00025

1/09202

20

0/00772

0/00025

1/08976

40

0/00789

0/00025

1/08697

60

0/00802

0/00025

1/07675

80

0/00810

0/00025

1/06331

100
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ن
جدول  .3اثر فیدبک های دمایی بر روی پارامترهای سینتیکی در دمای 20

جدول  . 5اثر فیدبک های دمایی بر روی پارامترهای سینتیکی در دمای 20

تا  100درجه در غنای  20%در کتابخانه داده 70C

تا  100درجه در غنای  80%در کتابخانه داده 70C

پارامترهای سینتیکی

دما

پارامترهای سینتیکی

دما

)Λ(sec

خطا

)ℓ(sec

))oC

)Λ(sec

خطا

)ℓ(sec

))oC

8/34× 10- 5

2/75× 10- 8

9 /1× 10- 5

20

5/48× 10- 5

2/90× 10- 8

7 /05×10- 5

20

8/41× 10- 5

2/75× 10- 8

9/19× 10- 5

40

5/55× 10- 5

2/90× 10- 8

7 /11×10- 5

40

8/56× 10- 5

2/75× 10- 8

9/29× 10- 5

60

5/62× 10- 5

2/90× 10- 8

7 /20×10- 5

60

8/70× 10- 5

2/75× 10- 8

9/41× 10- 5

80

5/75× 10- 5

2/90× 10- 8

7 /30×10- 5

80

8/85× 10- 5

2/75× 10- 8

9/55× 10- 5

100

5/91× 10- 5

2/90× 10- 8

7 /46×10- 5

100

جداول( )2و ( )3مقدار پارامترهای سینتیکی راکتور
تحقیقاتی تهران را در غنای  20%و در کتابخانه داده  70Cو

جدول  . 4اثر فیدبک های دمایی بر روی پارامترهای سینتیکی در دمای 20

جداول( )4و ( )5مقدار پارامترهای سینتیکی را در غنای  80%و

تا  100درجه در غنای  80%در کتابخانه داده 70C

پارامترهای سینتیکی

دما

در کتابخانه داده  70Cبا افزایش دما نشان می دهد .داده های به

))oC

دست آمده از این جدول ها نشان می دهد که در هر دو حالت

βeff

خطا

Keff

0/00695

0/00029

1/28520

20

0/00725

0/00029

1/28290

40

0/00746

0/00029

1/28138

60

0/00766

0/00029

1/26393

80

0/00777

0/00029

1/26279

100

 (LEU) 20%و  (HEU) 80 %با افزایش دما مقدار ضریب تکثیر
کاهش یافته است که با توجه به شکل ( )3این به دلیل افزایش
سطح مقطع رزونانسی به خاطر افزایش دماست(اثر دوپلر) ،ولی
مقدار کسر مؤثر نوترون های تأخیری افزایش می یابد دلیل آن
این است که با افزایش دما اثر دوپلر پیش میآید یعنی سطح مقطع
های رزنانس بزرگتر شده که باعث افزایش پیشرو های نوترون
های تأخیری شده است .در مورد زمان متوسط تولید نوترون و
عمر نوترون آنی هم به دلیل کاهش ضریب تکثیر مقدار آنها
افزایش یافته است.
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ننن
تتت
جدول  . 6اثر فیدبک های دمایی بر روی پارامترهای سینتیکی در دمای 20

جدول  . 8اثر فیدبک های دمایی بر روی پارامترهای سینتیکی در دمای 20

تا  100درجه در غنای  20%در کتابخانه داده 60C

تا  100درجه در غنای  80%در کتابخانه داده 60C

دما

پارامترهای سینتیکی

پارامترهای سینتیکی

))oC

دما

βeff

خطا

Keff

0/00686

0/00026

1/08826

20

0/00692

0/00026

1/08550

40

0/00745

0/00706

0/00026

1/08277

60

0/00757

0/00028

0/00730

0/00026

1/07271

80

0/00778

0/00028

1/26308

0/00758

0/00026

1/06451

100

0/00795

0/00028

1/26150

))oC

βeff

خطا

Keff

0/00742

0/00028

1/28379

20

0/00028

1/28270

40

1/27950

60
80
100

جدول  . 7اثر فیدبک های دمایی بر روی پارامترهای سینتیکی در دمای 20

جدول  . 9اثر فیدبک های دمایی بر روی پارامترهای سینتیکی در دمای 20

تا  100درجه در غنای  20%در کتابخانه داده 60C

تا  100درجه در غنای  80%در کتابخانه داده 70C

دما

پارامترهای سینتیکی

دما

پارامترهای سینتیکی

)Λ(sec

خطا

)ℓ(sec

))oC

)Λ(sec

خطا

)ℓ(sec

))oC

8/36× 10- 5

2/80× 10- 8

9/11× 10- 5

20

5/49× 10- 5

2/77× 10- 8

7 /05×10- 5

20

8/46× 10- 5

2/80× 10- 8

9/20× 10- 5

40

5/54× 10- 5

2/77× 10- 8

7 /12×10- 5

40

8/58× 10- 5

2/80× 10- 8

9/31× 10- 5

60

5/63× 10- 5

2/77× 10- 8

7 /21×10- 5

60

8/80× 10- 5

2/80× 10- 8

9/45× 10- 5

80

5/80× 10- 5

2/77× 10- 8

7 /35×10- 5

80

9/01× 10- 5

2/80× 10- 8

9/61× 10- 5

100

5/95× 10- 5

2/77× 10- 8

7 /50×10- 5

100

جداول( )6و ( )7مقدار پارامترهای سینتیکی راکتور تهران
را در غنای  20%ودر کتابخانه داده  60Cو جداول  8و  9مقدار
آنها را در غنای  80%ودر کتابخانه داده  60Cنشان می دهد.
همان گونه که در این جداول مشخص است مقدار ضریب تکثیر
54

بررسی و محاسبه آنالیز حساسیت اثر فید بک های دمایی در دو کتابخانه داده ...

نشریه تابش و فناوری هسته ای

ن
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است که چون با توجه به شکل ( )3در اثر افزایش دما سطح مقطع

۰.۰۰۸

های رزونانسی افزایش می یابد(اثر دپلر) مقدار شکافت کم شده

۰.۰۰۷

در نتیجه ضریب تکثیر کاهش یافته است .مقدار کسر مؤثر نوترون

۰.۰۰۶

 70cکتابخانه

های تأخیری با افزایش دما افزایش یافته است دلیل آن این است

۰.۰۰۵

 60cکتابخانه

که با افزایش دما اثر دوپلر پیش میآید یعنی سطح مقطع های

۰.۰۰۴
1۰۰

رزنانس بزرگتر شده که باعث افزایش پیشرو های نوترون های

۶۰

۸۰

( C

دما

تأخیری شده است .در مورد زمان متوسط تولید نوترون و عمر
نوترون آنی هم به دلیل کاهش ضریب تکثیر مقدار آنها افزایش

۴۰
O

2۰

(

شکل .5نمودارکسر مؤثر نوترون های تأخیری بر حسب
افزایش دما برای سوخت با غنای20%

یافته است.

 .2. 3آنالیز حساسیت پارامترهای سینتیکی

۰.۹2۰
۰.۹۰۰

متوسط تولید نوترون ( )Λدر بخش ( )2آورده شده است .این

۰.۸۶۰

محاسبات برای راکتور تحقیقاتی تهران که با

سوخت U3O8-Al

(Life time (µsec

روش محاسبه کسر مؤثر نوترون های تأخیری ( )βeffو زمان

۰.۸۸۰
۰.۸۴۰

 70کتابخانه

۰.۸2۰

c

سوخت گذاری شده است انجام شده است .نتایج به دست آمده
1۰۰

از این پژوهش در بخش ( )1.3آورده شده است .در این بخش
به تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده پرداخته شده است و

۰.۸۰۰
۶۰

۸۰

دما

) C

O

(

۴۰

2۰

شکل .6نمودارعمر نوترون آنی بر حسب افزایش دما برای

نمودار تغییرات پارامترهای سینتیکی با تغییر دمای قلب برای هر

سوخت با غنای 20%

دو غنا ی  20%و  80%و برای هردو کتابخانه داده  60Cو 70C

۰.۹2۰

ترسیم شده است.

۰.۹۰۰

1.۰۹۰

۰.۸۶۰

1.۰۸۰

 70cکتابخانه

1.۰۶۰

 60cکتابخانه

1.۰۵۰

Keff

1.۰۷۰

1۰۰

۸۰

۶۰

دما (

C

O

 60cکتابخانه

۰.۸2۰
۰.۸۰۰

1۰۰

۸۰

۶۰

۴۰

2۰

دما ( ( O C

1.۰۴۰
۴۰

 70cکتابخانه

۰.۸۴۰

2۰

شکل .7نمودار زمان متوسط تولید نوترون برحسب

)

افزایش دما برای سوخت با غنای 20%

شکل .4نمودارضریب تکثیرمؤثر بر حسب افزایش دما برای سوخت با غنای 20%
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(Ʌ )µsec

1.1۰۰

۰.۸۸۰

βeff

با افزایش دما در هر دو غنا کاهش داشته است که به این دلیل

۰.۰۰۹
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1۰۰

۸۰

۴۰

۶۰

2۰

۰.۵۸۰
۰.۵۷۰
۰.۵۶۰

Keff

 70cکتابخانه
 60cکتابخانه

۰.۵۹۰

۰.۵۵۰

 70cکتابخانه

۰.۵۴۰

 60cکتابخانه

دما ) ( O C

(Ʌ )µsec

1.2۹۰
1.2۸۵
1.2۸۰
1.2۷۵
1.2۷۰
1.2۶۵
1.2۶۰
1.2۵۵
1.2۵۰

۰.۶۰۰

۰.۵3۰
۰.۵2۰

1۰۰

۸۰

۶۰

۴۰

2۰

دما ) ( O C

شکل . 8نمودار ضریب تکثیر مؤثر برحسب افزایش دما
برای سوخت با غنای 80%

شکل . 11نمودار زمان متوسط تولید نوترون برحسب
افزایش دما برای سوخت با غنای 80%
۰.۰۰۹۰

شکل( )4نمودار تغییرات ضریب تکثیر مؤثر ( )Keffبر

۰.۰۰۸۵
۰.۰۰۸۰

حسب افزایش دما را برای سوخت  20%راکتور تهران برای دو

۰.۰۰۷۵

βeff

۰.۰۰۷۰

کتابخانه داده  70Cو  60Cنشان می دهد همانطور که مشاهده
شد در این نمودار در هر دو حالت مقدار این پارامتر کاهش یافته

۰.۰۰۶۵

 70cکتابخانه

۰.۰۰۶۰

 60cکتابخانه

۰.۰۰۵۵

است ،علت کاهش ضریب تکثیر در هر دو کتابخانه داده این است
که با افزایش دما با توجه به شکل( )3سطح مقطع رزونانسی

۰.۰۰۵۰
1۰۰

۸۰

۶۰

دما )

C

۴۰
O

2۰

افزایش مییابد ،که این افزایش در اورانیوم  238بیشتر است.

(

افزایش سطح مقطع رزونانسی باعث میشود نوترونها به مقدار
شکل .9نمودارکسر مؤثر نوترون های تأخیری بر حسب

زیادی جذب در رزونانسهای اورانیوم  238شوند ،یعنی جذب

افزایش دما برای سوخت با غنای80%

پرتوزا اتفاق میافتد .بنابراین میزان نوترون تولیدی کاهش
مییابد .دلیل دیگر این است که هر چه دما افزایش یابد باعث

۰.۷۶۰

کاهش چگالی کند کننده میشود ،که سبب میشود مقدار نوترون

۰.۷۵۰
۰.۷3۰
۰.۷2۰
۰.۷1۰

 70cکتابخانه

۰.۷۰۰

 60cکتابخانه

۰.۶۹۰

(Life time )µsec

۰.۷۴۰

کمتری کند (حرارتی) شود که این کاهش در نوترون های
حرارتی باعث کاهش فرایند شکافت و در نتیجه کاهش ضریب
تکثیر می شود.
شکل( )5میزان تغییرات کسر مؤثر نوترونهای تأخیری

۰.۶۸۰

1۰۰

۸۰

۴۰

۶۰

2۰

()βeff

بر حسب افزایش دما ،در غنای  20%برای دوکتابخانه ی داده

دما ) ( C
O

 70Cو  60Cرا نشان میدهد .این نمودار نشان داد که مقدار کسر

شکل .10نمودارعمر نوترون آنی بر حسب افزایش دما برای

مؤثر نوترونهای تأخیری با افزایش دما در هر دو کتابخانه بیشتر

سوخت با غنای 80%
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میآید یعنی سطح مقطع های رزونانس با توجه به شکل()3

 70Cو  60Cرا نشان میدهد .این نمودار نشان میدهد که مقدار

بزرگتر میشود و در نتیجه میزان جذب و شکافت نیز تغییر

کسر مؤثر نوترونهای تأخیری با افزایش دما بیشتر شده است.

میکند .افزایش شکافت افزایش پیشروهای نوترون تأخیری را به

دلیل آن اثر دوپلر و افزایش سطح مقطع های رزنانسی است که

دنبال دارد در نتیجه کسر مؤثر نوترونهای تأخیری افزایش یافته

در نتیجه آن میزان جذب و شکافت تغییر میکند .که افزایش

است.

پیشروهای نوترون تأخیری را به دنبال دارد در نتیجه کسر مؤثر

شکل( )6مقدار عمر نوترون ) (ℓرا بر حسب افزایش دما

نوترونهای تأخیری افزایش یافته است.

در غنای  20%برای دو کتابخانه داده  70Cو  60Cنشان میدهد.

شکل( )10مقدار عمر نوترون ) (ℓرا بر حسب افزایش دما

همانطور که مشاهده میشود مقدار عمر نوترون با افزایش دما در

در غنای  80%برای دو کتابخانه داده  70Cو  60Cنشان میدهد.

هردو سطح مقطع افزایش مییابد .دلیل این افزایش این است که

دلیل این افزایش این است که عمر نوترون با ضریب تکثیر نسبت

عمر نوترون با ضریب تکثیر نسبت عکس دارد بنابراین چون

عکس دارد چون ضریب تکثیر با افزایش دما کاهش یافته است

ضریب تکثیر با افزایش دما کاهش یافته است مقدار عمرنوترون

مقدار عمرنوترون افزایش پیدا کرده است.

افزایش پیدا کرده است.

شکل( )11نمودار زمان متوسط تولید نوترون ( )Λرا بر

شکل( )7نمودار زمان متوسط تولید نوترون ( )Λرا بر حسب

حسب افزایش دما در غنای  80%در دو کتابخانه  60Cو 70C

افزایش دما در غنای  20%در دو کتابخانه  60Cو  70Cنشان

نشان میدهد .در این نمودار زمان متوسط تولید نوترون در اثر

میدهد .در این نمودار زمان متوسط تولید نوترون در اثر افزایش

افزایش دما بیشتر شده است چون با توجه به رابطه ( )3زمان

دما بیشتر شده است که دلیل آن به رابطه  3بر میگردد .بر مبنای

متوسط تولید نوترون با ضریب تکثیر نسبت عکس دارد یعنی

این رابطه زمان متوسط تولید نوترون با ضریب تکثیر نسبت

کاهش ضریب تکثیر افزایش زمان متوسط تولید نوترون را در پی

عکس دارد یعنی کاهش ضریب تکثیر افزایش زمان متوسط تولید

خواهد داشت.

نوترون را در پی خواهد داشت.

.4بحث و نتیجه گیری

شکل( )8نمودار تغییرات ضریب تکثیر مؤثر ( )Keffبر
حسب افزایش دما را برای سوخت  80%و برای دو کتابخانه داده
 70Cو  60Cنشان می دهد .در این نمودار نیز مانند شکل  4در
هر دو حالت مقدار این پارامتر کاهش یافته است ،علت کاهش
ضریب تکثیر در هر دو کتابخانه به اثر دوپلر و کاهش چگالی
کننده در اثر افزایش دما بر می گردد که در توضیحات شکل()4
به تفصیل به آن پرداخته شده است.

در طراحی و ایمنی تمامی راکتورهای هستهای پارامترهای
سینتیکی مانند زمان متوسط تولید نوترون ( )Λو کسر نوترونهای
تاخیری ( )βeffنقش بسیار مهمی دارند .بنابراین در این تحقیق
پارامترهای نوترونی و سینتیکی برای قلب راکتور تحقیقاتی تهران
با استفاده از کد  MCNPXمحاسبه شده است .به طور کلی نتایج
این تحقیق را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:

شکل( )9میزان تغییرات کسر مؤثر نوترونهای تأخیری

 -1دلیل افزایش مقدار پارامترها در کتابخانه داده  70Cن سبت

( )βeffبرحسب افزایش دما ،در غنای  80%برای دوکتابخانه داده

به کتابخانه داده  60Cاین استتتت که کتابخانه  70Cمواد و
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ننن
تتت

ایزوتوپهای بیشتتتری را در نظر میگیرد و نیز انرژی نوترون

داده  60Cزمان متوسط تولید نوترون به اندازه  5%افزایش را

نیز در آن بیشتتتتر استتتت و خطای کمتری دارد به طور کلی

نشان میدهد.

میتوان گفت که کتابخانه داده  70Cنستتتبت به کتابخانه داده
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ABSTRACT
The Purpose of this study was to calculate kinetic parameters Tehran Research Reactor sensitivity
analysis taking into account the effect of temperatures feedback using the code MCNPX. Kinetic
parameters including effective delayed neutron fraction (βeff) and the mean generatin time (Λ). The
exact calculation of these parameters is very important for immune function and Reactors control.
And to play an important role in the analysis of the system dynamic. In this study by changing the
temperature, and other materials used in the core of Tehran Research Reactor from 20 O C to 100 O
C The effects of temperature change on the reactor kinetic parameters for both 70C and 60C library
which are at 20 O C or 293 O K and for fuel enrichment 20% (LEU) and 80% (HEU) have been
investigated. Results show that The effective multiplication factor (Keff) by changing temperature is
reduced for both cross section and for both enrichment. And its value by increasing temperature in
70C library is more than 60C library in both Enrichment. The prompt life time (ℓ) and effective delayed
nutron fraction(βeff) values rising temperature increases in both library and both enrichment. And the
amount of them by increasing temperature in 70C library are more than 60C library in both enrichment.
The amount of mean generation time (Λ) considering changes in temperature rise in 60C library is
more than 70C library But generally such as prompt life time (ℓ) parameter by incrasing temprature
shows an increasing trend in both 20% and 80% enrichment.
Keywords: Temprature feedbacks, Cross section, Tehran reactor, Kinetic parameters, MCNPX
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