تولید کتابخانه کد محاسباتی  ORIGEN 2بر اساس کتابخانه ی مرجع
) ENDF (VIIجهت محاسبات فرسایش سوخت در راکتور تحقیقاتی تهران
کمال ،حداد؛ سعیده ،عرب زاده
دانشگاه شیراز  ،دانشکده مکانیک ،بخش مهندسی هسته ای

چکیده
در این پروژه تولید یک کتابخانه سطح مقطع به روز با استفاده از دادهای به روز ) ENDF(VIIکه بتوان آنرا به همراه کد
محاسباتی

ORIGEN2

به کار گرفت و محاسبات فرسایش سوخت در راکتور تحقیقاتی تهران را به انجام رسانید ،

صورت گرفته است  .همچنین با تهیه کتابخانه برای کد محاسباتی

ORIGEN2

 ،تحلیل کاهش سوخت و محاسبات

فرسایش سوخت به انضمام محاسبه موجودی رادیوایزوتوپهای تولیدی در فرایند فرسایش سوخت از جمله اهداف این
تحقیق است که با استفاده از کد

محاسباتیORIGEN2

صورت می پذیرد ]4[ .

کلیدواژه ها  :مجموعه داده ی  ،ORIGEN2رآکتور تحقیقاتی،

TRR

مقدمه
مهمترین عامل در محاسبات فرسایش سوخت داشتن کتابخانه سطح مقطع نوترونی ،فوتونی و الکترونی قابل
اعتماد می باشد ولیکن کدهای محاسباتی با استفاده از کتابخانه های عمومی اقدام به محاسبات فرسایش سوخت
می نماید .از آن جمله کدها می توان به کد کامپیوتری )(Oak Ridge Generation and Depletion
 ORIGENبه عنوان ابزاری همه کاره جهت محاسبات تو لید رادیو نوکلیدها در موارد هسته ای نوشته شده
است ،اشاره کرد .به طور کلی این کد با هدف شبیه سازی چرخه سوخت هسته ای و محاسبه میزان
رادیونوکلیدهای تولید شده ،طراحی و نوشته شده است  .با بررسی همه جانبه کارکرد یک چرخه سوخت به
طور تجربی و تطابق نتایج به دست آمده از این آزمایشات با جواب های  ORIGENمشاهده شد که در گستره
وسیعی این داده ها با هم یکسان هستند  ]1[ .و []2اهمیت تعریف و به کارگیری برنامه ی  ORIGEN2برای
راکتور تحقیقاتی تهران شامل موارد ذیل می باشد:
-1

تحلیل محاسبات فرسایش سوخت که کارکرد اصلی برنامه ی  ORIGEN2می باشد .

-2

تحلیل پرتودهی یا فعالسازی مواد غیرسوخت

-3

مدیریت سوخت قلب راکتور
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تطبیق پذیری برنامه ی  ORIGEN2با استفاده از سری داده های جدید

-4

روش کار
در ابتدا مطالعات اولیه راکتور  TRRانجام پذیرفته است و همچنین نوع سوخت و ایزوتوپهای مهمی که هنگام
بهره برداری تولید می شوند شناسایی میگردند .در ادامه محاسبات سوختن توسط کد  ORIGEN2با کتابخانه
جدید صورت گرفته و با محاسباتی که با کتابخانه موجود در کد بدست آمده مقایسه می شود .
در مبحث برنامه ی مورد نظر ،مجموعه داده های ضرروری ( ORIGEN2واپاشی ،سطح مقطع ،محصوالت
شررکافت و فوتون ب برای رآکتورهایی با مده های مختلف گنجانده شررده اسررت  .چنانچه مده رآکتور مورد
استفاده کاربر در بسته لحاظ شده باشد می توان بدون آماده سازی به سهولت از برنامه استفاده کند  ]5[ .و []6
و در صررورتی که موجود نباشررد  ،کاربر می بایسررت «نزدیکترین» و «شرربیه ترین» مده به رآکتور موردنظر را
برگزیند و یا در غیر اینصرورت مجموعه داده های  ORIGEN2آماده نمود .چنانچه کاربری تصمیم به آماده
سرازی این مورد داشرته باشد ،همچنین بایستی سطح مقاطع اکتینید وابسته به فرسایش سوخت را که باید در
خود برنامه ی  ORIGEN2تنظیم شده باشد را نیز آماده سازد  ]5[ .و []3
بنابراین باتوجه به موارد مذکور بررسی سه محور اصلی ضروری به نظر می رسد. :


ساختار کتابخانه ) ENDF(VIIو نحوه ی استخراج داده های سطح مقطع



سرراختار کتابخانه سررطح مقطع  ORIGEN2و نحوه ی تولید کتابخانه توسررط محاسرربات

MCNPX
 ساختار برنامه  ORIGEN2و نحوه ی محاسبات فرسایش سوخت
برای محاسبه سطح مقطع باید این نکته را در نظر داشت که کد  ORIGEN2دارای یک سطح مقطع میانگین
در تمامی انرژیها میباشررد درحالی که کد  MCNPدارای سررطح مقطع در تمام انرژیها میباشررد .بنابراین
بایسرتی با اسرتفاده از کارت  F4شرار میانگین کل رآکتور را به دست آورد  .و با استفاده از کارت  Fm4شار
مربوط به هر ایزوتوپ در هر واکنش را به دست آورد .
در حالت کلی با کارت  FM4میتوان هر کمیتی را به صورت زیر بدست آورد:
(  1ب

𝐸𝑑 ) 𝐸( 𝑚𝑅 ) 𝐸(𝐶 ∫ ɸ

که پارامترها عبارت اند از:
) 𝐸( ɸشار وابسته به انرژی بر حسب ( 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑛/𝑐𝑚2ب
) 𝐸( 𝑚𝑅 یک اپراتور جهت اضرافه یا ضرب کردن یک تابع در شار است که این اپراتور از کتابخانهی سطح
مقطع  MCNPگرفته میشود.
 Cیک ثابت اختیاری برای ضرب در نتیجه ی محاسبه به جهت نرماالیز کردن نتایج است.
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فرمت نوشتاری کارت  FM4به شکل زیر است:
r1 … ri

) (2

C

m

FM4

که پارامتر ها عبارت اند از :
 = Cثابت دلخواه
 =mشماره مادهی مورد نظر .این ماده حتماً باید در قسمت مواد تعریف شده باشد ولی میتواند در سلولی که
قصد محاسبه شار در آن را داریم حضور نداشته باشد.
به بیان دیگر میتوان سرطح مقطع ایزوتوپی که اصًً در ساختار رآکتور  ،خنککننده یا سوخت استفاده نشده
اسررت را مورد محاسرربه قرار داد  .تنها کافیسررت آن ایزوتوپ را در قالب یک ماده تعریف کرده و در کارت
 FM4شماره آن را وارد گردد .
𝑖𝑟 = شرماره اختصاصی واکنشهای مورد نظر جهت محاسبه می باشد ; که می توان چندین واکنش را در یک
کارت وارد کرد  .این شرمارهها به  ENDFمشرهورند و برای هر واکنش عددی مشخ

است .به بیان دیگر

میتوان سرطح مقطع ایزوتوپی که اصًً در ساختار رآکتور  ،خنککننده یا سوخت استفاده نشده است را مورد
محاسربه قرار داد  .تنها کافیسرت آن ایزوتوپ را در قالب یک ماده تعریف کرده و در کارت  FM4شماره آن
را وارد گردد .
ابتدا با کارت  F4شررار کلی رآکتور را مورد محاسرربه قرار داده و سررپا برای هر ایزوتوپ و برای هر واکنش
کارت  FM4را در سرلوه اصرلی به دست آورده ; که برابر حاصلضرب شار در سطح مقطع تمام انرژیهای
مربوط به هر ایزوتوپ و هر واکنش میباشررد .و در نهایت با انجام عمل تقسرریم ،کارت  Fm4بر  F4سررطح
مقطع میانگین برای ایزوتوپ مورد نظر در تمام انرژیها به دست میآید .
FM4

) (3

F4

=

∫E ɸ(E) ∑i (E) dE
∫E ɸ(E) dE

= ∑ti

درانتها جهت انجام عمل اعتبارسنجی نتایج به دست آمده ،محاسبات فرسایش را یک مرتبه با کد ORIGEN2
و مرتبه دیگر با کد  MCNPXمحاسبه و با یکدیگر مورد مقایسه قرار داده می شوند .
باید دانست کد  MCNPبرخًف کد  ORIGENمی باشد و در آن برای تمام انرژیها سطح مقطع موجود
میباشد  .با استناد اینکه در کد  ORIGENنیاز به یک سطح مقطع میانگین وجود دارد و در مقابل کد MCNP
در تمامی انرژیها دارای سطح مقطع می باشد  ،میتوان به وسیله کد  MCNPیک سطح مقطع میانگین برای
هر ایزوتوپ تولید کرد .

نتایج
پا از اجرای برنامه توسط کد  ، MCNPXمیانگین شار رآکتور توسط کارت  F4و شار ناشی از هر واکنش
برای هر ایزوتوپ توسط کارت  FM4در خروجی نشان داده میشود .
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زمان اجرا و دقت برنامه تا حد زیادی به تعداد نوترون بر چشمه (npsب و تعداد سیکلهای واردشده در کارت
بحرانیت (kcodeب بستگی دارد  .البته تا حدودی به تعداد کارت شمارش استفادهشده در یک برنامه نیز بستگی
دارد.
پا از آن با تقسرریم هر  FM4حاصررل از هر ایزوتوپ برای هر واکنش بر شررار کلی به دسررت آمده از ، F4
سطح مقطع برای آن ایزوتوپ در واکنش مورد نظر به دست میآید.
به عنوان مثاه برای ایزوتوپ هیدروژن در واکنش ( 𝛾 𝑛,ب خواهیم داشت :
1.01153017 E − 6
= 1.87E − 12
1.04546E − 14
بر همین اساس برای تمامی ایزوتوپها در تمام واکنش ها سطح مقطع را محاسبه و در نهایت کتابخانه سطح

= ∑i

مقطع برای رآکتور تحقیقاتی تهران تولید میگردد .
جدوه سطح مقطع ایزوتوپها ی هیدروژن
ایزوتوپ

TTR

PWRU

PWRUE

CANDUNAU

)𝛄 1001 (𝐧,

8.9e-02

4.3.3e-02

2.242e-02

2.02e-01

)𝛄 1002 (𝐧,

1.522e-03

3.9.3e-05

4.5.1e-05

4.122e-03

)1002 (n,2n

1.229e-04

1.182e-04

9..44e-03

1..002e-03

)𝛄 1004(𝐧,

4.319e-08

5.519e-0.

3.034e-0.

1..9.e-02

بحث و نتیجه گیری
برای مقایسه نتایج حاصل از کتابخانه ی جدید و قدیم ،نتایج محاسبه فرسایش سوخت با کد  ORIGEN2با
کتابخانه جدید و قدیم با نتایج محاسبه فرسایش سوخت توسط  MCNPXمقایسه میشوند  .بدین صورت
که نتایج حاصل از هر ایزوتوپ برای سه محاسبه را به صورت نمودار ترسیم می شود  .که برای هر ایزوتوپ
مقدار آن ایزوتوپ تقسیم بر مقدار اولیه  u-235بر حسب روز تا یک ساه ترسیم شده است .همانگونه که
مشاهده میشود ،کتابخانه جدید دارای دقتی بیشتری نسبت به کتابخانه های قبل دارا می باشد .
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ORIGEN2  جهت فرسایش سوخت با کد،نمودار مقایسه نتایج حاصل از کتابخانه ی جدید و قدیم
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