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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
رئوس مطالب 12-21-69
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کدهای مختلف (WIMS,CITATION,ORIGEN,ANISN, MCNP, PRORIA, MTRPCو
هدف آنها،مفهوم داده های هسته ای
ENDF/B, BROND, JEFF, JENDL, CINDEL IAEA
مروری بر مباحث فیزیک راکتوروسینیک راکتور همراه با بحث درباره
ٍت فیذبک و محاسبه سطح مقطع های موثر
رزونانسهاواثرا
طیف انرژی نوترونهادر نقاط مختلف قلب راکتور
بحث درباره کد WIMSشامل مبانی تئوری و کاربردنظریه ترابردو
محاسبه سطح مقطع موثر.بحث فشرده درباره دادههای برنامه ،نشان
دادن  pptکد ویمز
بحث درباره رابطه ی شش ضریبی)( keff=ηfpεP1P2و  ،غنای سوخت و
تغییرات دما بر تغییرات ضریب تکثیر .نمایش کل فراینداز طریق
نمایش تصویری برروی پرده
محاسبه چرم بحرانی یک راکتورو تعیین سوخت مورد نیاز برای مدت
مشخص
معادله ترابرد نوترون برحسب متغیرهای ) (r,E,Ω,tواستفاده ازآن در کد
 .WIMSمحاسبه گروه و فشرده کردن داده های هسته ای
هردانشجو موظف به اجرائی کردن یک کد کامپیوتری و بررسی و انالیز
مسئله
داده های هسته ای -اهمیت و کاربرد آنها در محاسبات فیزیک شکافت
درقلب راکتور
 NJOYیک سیستم پیشرفته برای کار با داده های هسته ای ENDF
تمرین کامپیوتری با NJOY
عملیات روی داده های هسته ای و انجام محاسبات راکتور .محاسبه
سطح مقطع متوسط گیری برای انجام محاسبات چندگروهی
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انجام محاسبات سلولی شبکه قلب راکتور،نظریه کندشدن نوترونها و نگاهی به
سطح مقطع ها استفاده از کد ویمز در محاسبات راکتورVVER-1000

بررسی محاسبات دانشجویان با استفاده از کد ویمز
رزونانس های بویژه سطح مقطع ها و اثرات آن برطیف نوترون ها در
قلب راکتور ،رابطه ی ویگنر بطور کلی اثر دمای سوخت بر پهنای
رزونانس ها  :پدیده دوپلر ( اشاره ای به راکتیویته بیدبک)
معرفی کد  ANISNو استفاده ازآن درمحاسبات حفاظ سازی
محاسبه میزان مصرف سوخت در طول سیکل اول کارراکتور و تولید
اکتنیدها و اثرات آنها برکارکرد راکتور
یا استفاده از کد  KINIKبرای انجام محاسبات سینتیک نقطه ای معکوس
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