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آشنا کردن دانشجو با محاسبات راکتور و شناسائی کدهای کامپیوتری برای استفاده در محاسبات
نوترونی ،ترموهیدرولیک ،مسائل مهم در نگهداری و ایمنی راکتورها و همچنین داده های هسته ای
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هفته اول

معادله سینتیک نقطه ای و مفهوم پارامترها ،ونقش نوترونهای تاخیری

هفته دوم

مفاهیم دینامیک راکتور -حل معادله سینتیک نقطه ای یک گروهی و تقریب چهش آنی،

هفته سوم

حل معادله پخش چند گروهی تابع زمان ،مکان وانرژی

هفته چهارم

مدل پیشرفته شبه پایدارتقریب فرایند بی دررو ،نظریه اختالل

هفته پنجم

محاسبه پرامترهای راکتیویته تابع زمان بااستفاده از روش اختالل

هفته ششم

محاسبه ضرائب راکتیویته و فید بکها تابع زمان  ،انرژی و مکان

هفته هفتم

مروری بر نظریه اختالل و روش های وردشی – تخمین راکتیویته با روش اختالل

هفته هشتم

عملگرهای الحاقی و تابع اهمیت تفسیر اهمیت تابع الحاقی

هفته نهم

حل معادله پخش و تخمین راکتیویته با روش اختالل

هفته دهم

معرفی سیستم در فضای حالت  -معیار پایداری به روش نظریه لیاپونف

هفته یازدهم

پدیده نوردهایم – فوکس

هفته دوازدهم

پایداری سیستم در فضای حالت

هفته سیزدهم

استخراج تابع حالت با روش لیاپونف

هفته چهاردهم

مناسب سازی پارامترهای سیستم با روش فضای حالت – مطالعه رفتار معادالت سینتیک نقطه ای با روش نمای لیا پونف

هفته پانزدهم

معیارپایداری به روش پوپف و روش لوری

هفته شانزدهم

راکتیویته اضافی ،حاشیه ایمنی خاموشی راکتور-
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