طراحی ،توسعه و پیادهسازی کد محاسبات سلولی HERPAT
امید ،صفرزاده؛ امیر سعید ،شیرانی*؛ عبدالحمید ،مینوچهر
دانشگاه شهیدبهشتی ،دانشکده مهندسی هستهای ،گروه راکتور

چکیده
کدهای محاسبات سلولی نقش بسیار مهمی در طراحی و بررسی نوترونی قلب راکتور دارند .این کدها از پیچیده ترین
ابزارهای محاسباتی هستند ،که از مدلهای زیادی برای تولید سطح مقاطع همگن و چگال استفاده میکنند .در این مقاله،
کد محاسبات سلولی  HERPATارائه گردیده است  .این کد مبتنی بر روش احتمال برخورد و ماتریس پاسخ غیرهمگن
است .محاسبات رزونانسی در این کد با استفاده از جدول احتمال فیزیکی صورت میپذیرد .این کد همچنین قابلیت
درنظر گرفتن اثرات تداخل رزونانس را دارد .سطح مقاطع میکروسکوپیک از کتابخانه خوانده و درونیابیهای الز اناا
میشود.
کلید واژه :محاسبات سلولی ،احتمال برخورد ،جدول احتمال ،تداخل رزونانسی

 -1مقدمه
بررسی نوترونی راکتورهای آب سبک شامل دو گا است .گا اول ،محاسبات سلولی برای تولید جدول ثوابت
گروهی ماتمع سوخت اناا می شود .گا دو در بردارنده محاسبات قلب است که برای بدست آوردن
ویژگیهای نوترونی قلب صورت می پذیرد .عملکرد این محاسبات به دقت کدهای محاسبات سلولی و قلب
راکتور بستگی دارد .از طرف دیگر ،طراحی سوخت به صورت پیوسته در حال تکامل است تا هزینه چرخه
سوخت کاهش یافته و بهرهوری افزایش یابد .چنین طراحی با بهبود اقتصاد نوترونی ،رفتار مکانیکی و
ترموهیدرولیکی ،قابل پیاده سازی است .این امر منار به مسائل چالش برانگیز در زمینه کدهای هستهای میشود.
کدهای محاسبات سلولی نقش بسیار مهمی در طراحی و بررسی نوترونی قلب راکتور دارند .این کدها از
پیچیدهترین ابزارهای محاسباتی هستند که از مدل های زیادی برای تولید سطح مقاطع همگن و چگال استفاده
می کند .کدهای محاسبات سلولی دارای پیشینه قدیمی در دنیا است .توسعه این کدها برای بررسی و طراحی
راکتور در میان دهه  06میالدی با معرفی کد  WIMSو  THERMOSآغاز گردید ] .[1-2هدف از ارائه کد
فوق ،تولید ثوابت گروهی در قالب یک سیستم یکپارچه و نظا مند بود .در اوایل سال  1786میالدی نسخه
جدیدی از این کد برای بررسی و طراحی راکتورهای آب سبک به نا  WIMS-D2ارائه گردید .در سال 1786
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تا اوایل  1776میالدی کدهای مختلفی برای محاسبات سلولی از قبیل  CASMOو  PHOENIXتوسط
کشورهای مختلف ارائه گردید ] .[3-4این کدها همراه با کد  TGBLAتوسعه یافته در شرکتهای جنران
الکتریک ] [5و  DITتوسعه یافته در شرکت  ،[0] CE1یک ابزار قوی ،برای محاسبات سلولی راکتورهای آب
سبک در دهه  76میالدی فراهم آوردند .در دهه  76میالدی تغییرات شدیدی در ساختار برنامه ای کدها برای
بهبود دقت اناا شد که منار به ارائه کد  CASMO-4و توسعه کد  HELIOSشد ].[8-7
در این مقاله کد محاسبات سلولی  HERPATارائه گردیده است .محاسبات ترابرد این کد مبتنی بر روش
احتمال برخورد و ماتریس پاسخ غیرهمگن است .محاسبات رزونانسی در این کد با استفاده از جدول احتمال
فیزیکی صورت می پذیرد .این کد همچنین قابلیت درنظر گرفتن اثرات تداخل رزونانس را دارد .سطح مقاطع
میکروسکوپیک از کتابخانه خوانده و درونیابیهای الز اناا میشود.

 -2کتابخانه
کد  HERPATدارای کتابخانه چند گروهی سطح مقاطع میکروسکوپیک است .این کتابخانه در  07گروه و از
بازه  16-5 evتا  16 Mevاست .این کتابخانه دارای قالب  WIMS-D5است و توسط کتابخانه دادههای هستهای
 ENDF0.7تولید شده است .این کتابخانه شامل سطح مقاطع ایزوتوپهای مختلف از قبیل اکتینیدها و پارههای
شکافت است .این دادهها با وابستگی دمایی و سطح مقطع زمینه ارائه شده است .کتابخانه چندگروهی
 HERPATمیتواند توسط  NJOYتولید گردد ] .[7در این مقاله از روش سیگیو برای درونیابی سطح مقطع
زمینه استفاده شده است ].[16

 -3ماتریس پاسخ-احتمال برخورد
معادله ترابرد از موازنه نوترون در یک المان حامی بر اثر پدیدههای گوناگون از قبیل تولید ،جذب و فرار
انتگرالی حاصل میشود .معادله انتگرالی ترابرد به صورت زیر است ]:[11
()1

)  ( r , r ', E

' Rs

 dR ' Q(r ', E, )e



 (r , E , )   (rs ' , E , )e  ( r ,r

) s ' ,E

0
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1

که

r

بردار مکان  ،زاویه فضایی حرکت نوترون E ،انرژی نوترون  (r , E , ) ،شار وابسته به مکان،

زاویه وانرژی  (rs ' , E , ) ،شار زاویهای نوترونهای ورودی به سیستم و  Q  r , E ,  چشمه نوترونهای
تولیدی )   (r , r ', Eمسیر نوری 2بین

r

و  r است که از رابطه زیر حاصل میشود:
R

)  (r , r , E )   dRt (r  R '' , E

()2

0

که  tسطح مقطع کل است .با استفاده از بسط هارمونیکهای کروی شار زاویهای مرزی ورودی ،تقریب شار
تخت و همچنین گسسته سازی هندسه ،به روابط زیر میرسیم:
l

N

'J +l'm'     -lm Pl'm',lm  Q Pl'm

()3

l  0 m  l

l

N

    Φ-lm Ylm  QX

()4

l  0 m  l

که  lو  mاندیسهای هارمونیکهای کروی Q ،بردار چشمه  -lm ،شار مرزی ورودی J +l'm' ،جریانهای
خروجی  ،بردار شار Pl'm',lm ،ماتریس پاسخ انتقال Pl'm' ،ماتریس پاسخ فرار X ،ماتریس پاسخ برخورد،
 Ylmماتریس پاسخ است .المانهای این ماتریسها به صورت زیر محاسبه میشود:
()5

X i , j  M 1 pi , j

()0

Yi , slm  M 1 pi , slm

()8

M ij '   i  ij '   is p j ',i
Nb

Ptl ' m ', slm  ptl ' m ', slm    jsY j , slm ptl ' m ', j

()7

j 1

Nb

Ptl ' m ', j  ptl ' m ', j    js X j , j ' ptl ' m ', j

()7

j '1

که  pi , jاحتمال برخورد نوترون تولیدی از ناحیه  jبه ناحیه  pi ,slm ، iاحتمال فرود از سطح  sبه ناحیه ، i
  iسطح مقطع کل در ناحیه   si ، iسطح مقطع پراکندگی در ناحیه   ij ' ، iتابع دیراک ptl ' m ', slm ،احتمال
انتقال و  ptl ' m ', jاحتمال فرار است .احتمال ها با استفاده از روش کارلویک و ردیابی نوترون ارزیابی میشوند
] .[12با محاسبه ماتریسهای پاسخ و تکرار درونی و بیرونی شار نوترونی محاسبه میشود.

 -4جدول احتمال
Optical distance
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2

یکی از روش خودحفاظی روش زیرگروه است که مبتنی بر نمایش سطح مقطع وابسته به انرژی به صورت
چگالی احتمال است ] .[13گسستهسازی دقیق این چگالی احتمال منار به نقاط انتگرالگیری میشود که جدول
احتمال نامیده میشود .با استفاده از این روش میتوان هندسه های پیچیده را به صورت دقیق پوشش داد .در
این روش ،انتگرال ریمن 3برحسب لتارجی با انتگرال لبسای 4جایگرین میشود:
()16

d p   f  

max  

ug

0

u g 1

 duf   u    

1
u g

چگالی احتمال  p  توسط یک سری از توابع دیراک سطح مقطع میکروسکوپیک و وزنهای زیر گروه (
 ) kتقریب زده میشود:
K

p         k   k

()11

k 1

در این روش ،رزونانس به چندین زیرگروه در یک گروه انرژی تقسیم میشود .مقادیر  kو   kمتناظر در
گروه انرژی  ، gبه عنوان جداول احتمال شناخته میشود .بنابراین ،سطح مقطع موثر جذب به صورت زیر
محاسبه میشود:
K

k

()12

  
k k

k 1
K

 

k k

a 

k 1

این رابطه برای مقادیر مختلف پارامتر خودحفاظی نوشته میشود .بنابراین ،یک دستگاه معادالت خطی تشکیل
میشود که با استفاده از روش  CGNRحل میگردد .بنابراین داریم:

()13

1

 1
1 
 k ,n 

   1 n  1, 2,..., N

  k
 a ,n  k  

K

 k  k 
k 1

که بایستی  N  Kباشد .با محاسبه وزنها ،بایستی شار زیر گروهها محاسبه و سطح مقاطع موثر بدست آید.
یک ایزوتوپ رزونانسی به مسئله غیر همگن ارائه و دیگر ایزوتوپهای غیر رزونانسی به صورت ثابت فرض
میگردد .پارامتر رزونانس ،برای بهبود نمایش شار در انرژیهای رزونانس استفاده شده است ] .[14این پارامتر
در رزونانسهای باریک  1و در رزونانسهای پهن  6است.
Riemann
Lebesgue

871

3
4

-5نتایج
آزمون معروف روالنس بررسی شده است .این آزمون یک سلول سوخت با مواد و دمای مختلف است ].[15
این آزمون یک سلول سوخت مربعی با گا شبکه  1/2سانتیمتر و شعاع سوخت  6/4سانتیمتر و شعاع خارجی
غالف  6/45سانتیمتر است .در این آزمون تغییرات دما و مواد لحاظ گردیده است .چگالی اتمی و دمای مواد
برای آزمون در سه حالت در جدول  1آورده شده است.
جدول  :1ترکیب آزمون UOX
Case 2, and 3
Atomic density
Temperature
22
3
)(K
) (11 /cm

293, 911
293, 211
293, 221

301013E-12
202212E-12
202222E-12
203221E-12
203222 E-12

Case 1
Atomic density
Temperature
22
3
)(K
) (11 /cm

293
293
293

301013E-12
202212E-12
202222E-12
203221E-12
303292E-12

Isotope
U-232
U-230
O-12
Zr-nat
H2O

Mixture

Fuel
Clad
Moderator

مقادیر مرجع ضریب تکثیر بینهایت توسط  MCNPمحاسبه شده است .نتایج حاصله از  HERPATدر جدول
 2به تصویر در آمده است .همچنین ،از  DRAGON4و  WIMS-D5برای مقایسه ضریب تکثیر بینهایت
استفاده شده است.
جدول  :2نتایج آزمون UOX
DRAGON2:USS

)Relative error (mk
WIMSHERPAT DRAGON2:SHI
D2

22030

2099

2099

1021

23020

9010

2032

1010

02033

3029

3023

1022

MCNP K-inf

10309924101112
1
10330234101112
1
10312304101112
1

Case

1
2
3

 -6بحث و نتیجهگیری
کدهای محاسبات سلولی نقش بسیار مهمی در طراحی ،بررسی نوترونی و بهبود اقتصاد نوترونی قلب راکتور
دارند .در این مقاله ،کد محاسبات سلولی  HERPATارائه گردیده است .محاسبات ترابرد این کد مبتنی بر روش
احتمال برخورد و ماتریس پاسخ غیرهمگن و محاسبات رزونانسی مبتنی بر جدول احتمال فیزیکی است .این
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 از دیگر ویژگی این. پیادهسازی و قابلیت مدلسازی دقیق ماتمعسوخت را داردX-Y کد در دوبعد و هندسه
کد درنظر گرفتن اثرات تداخل رزونانس و خواندن دادههای سطح مقاطع میکروسکوپیک از کتابخانه و اناا
.درونیابیهای الز است
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