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Abstract 
 
 

Calculations for the optimization of the material and dimensions of the Syrian MNSR 
was performed. Calculations showed that the considerably important reflectors in this 
case are Beryllium, Heavy water and Graphite. Dimensions of the reflector cannot any 
way exceed the Shim Tray dimensions. 
Two different ways of filling the Shim Tray with the reflector material were 
established: 1- the radial filling mode, and 2- the axial mode. Both modes can be 
performed using single sectors or cumulative ones. 
The axial mode proved to be better than the radial one. The axial cumulative mode 
proved to be more efficient than the single axial one. 
The axial cumulative mode was studied from two points of view; the neutronic and 
the economic ones. From the neutronic point of view the beryllium proved to be the 
best reflector, and the best dimensions were found to coincide with a thickness equal 
to 0.11235 cm with the bottom end being 0.4494 cm distant from the bottom of the 
Shim Tray. 
From the economic point of view it was found that the cost of the reactivity unit is the 
smallest when the Graphite is used. 
Results of this study can be applied directly to the Syrian MNSR since fabrication of  
any plastic containment for the reflector can easily be achieved. This is because the 
reactivity worth resulting from mass unit of the reflector varies depending on its 
position positions in the Shim Tray. 
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 المستخلص
 
 

 مادة و أبعاد العاآس العلوي للمفاعل منسر ،  أمثلةتم في هذا العمل إجراء دراسة على إمكانية
حيث تبين من الحسابات أن دراسة مواد عاآسة مغايرة للبيريليوم و الماء الثقيل و الغرافيت غير 

 أصغر أو مساوية ، أما أبعاد العاآس فتنحصر في أن تكون)٢انظر المقدمة و الفقرة ( مجدية 
و قد وجد أنه تمكن أمثلة أبعاد و مادة العاآس من . ألبعاد صينية العاآس العلوي للمفاعل منسر

 :حيث طريقة تعبئة صينية العاآس العلوي و هي
 التعبئة القطرية و تقسم إلى تعبئة تراآمية و أخرى مفردة ، -١
 . و مفردةالتعبئه الشاقولية أو المحورية و هي نوعان أيضًا تراآمية -٢

 و قد وجد أن التعبئة المحورية أآثر فاعلية من التعبئة القطرية و أن التعبئة المحورية التراآمية 
لذا فقد اختيرت التعبئة المحورية لألمثلة و جرت أمثلة . أفضل من التعبئة المحورية المفردة

 :التعبئة هذه من ناحيتين ، حسب المطلوب من العاآس
 

 ة،الناحية النتروني-أ
 ).آلفة واحدة الكتلة(الناحية االقتصادية -ب

أما من الناحية النترونية فقد وجد أن أفضل العواآس المدروسة هو البيريليوم ، و أما من الناحية 
االقتصادية فقد وجد أن الغرافيت هو أرخص العواآس حيث تمت األمثلة على آلفة واحدة 

 .التفاعلية الناتجة عن هذه العواآس
ظر إلى نتائج هذه الدراسة على أنها قابلة للتطبيق مباشرة على المفاعل منسر لسهولة يمكن الن

تصنيع أية أوعية بوليميرية بأبعاد معينة بغية احتواء العاآس المراد استخدامه، حيث وجد أن 
واحدة الكتلة من العاآس تكون ذات فعالية مختلفة باختالف موضع استخدامها في صينية العاآس 

 .العلوي
 

 :الكلمات المفتاحية
 .مفاعل ، عاآس ، بيريليوم ، غرافيت ، ماء ثقيل ، برنامج
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 األشكالقائمة 
 

 صفحة       ال       العنوان                                                                
 

 
 مقطع شاقولي تخطيطي للمفاعل منسر غير المنمذج يبين المرآبات) ١(الشكل-١

 ١١                                           . خصوصًا صينية العاآس العلوي للمفاعل و   المختلفة
 المفاعل منسر المنمذج المكافئء للمفاعل منسر األساسي المعروض) ٢(الشكل-٢
 ١٢).                                                                                   ١(          في الشكل  
  في وضعية إضافة القطاعCITATIONالمفاعل منسر المنمذج للكود ) ٣(الشكل-٣

 ١٢                        .                                             ابتداء من مرآز الصينية ١    رقم 
  قبلCITATIONمقطع عرضي في المفاعل منسر المنمذج للكود ) ٤(الشكل-٤

 ١٣.                                                                                     تعبئة العاآس العلوي
 اآس العلوي بأبعادمقطع شاقولي للمفاعل منسر المنمذج و قد أضيف الع) ٥(الشكل-٥

 ١٣.                                                          مختلفة عن أبعاد الصينية قطريًا و محوريًا
 ))١-ن(حجم القطاع /حجم القطاع ن(نسبة حجوم القطاعات المتتالية ) ٦(الشكل-٦

 ١٥                              .                 بتابعية موقع القطاع في حال المحافظة على الخطوة
 في حال آانت لها آلها) سم(تبعية أنصاف أقطار القطاعات المختلفة ) ٧(الشكل-٧

 ١٥.                                                                                             الحجوم نفسها 
 سر يبين بعد إضافة قطاعات مقطع شاقولي تخطيطي للمفاعل من) ٨(الشكل-٨

 )٧٫٠٩٤٢٥=نصف القطر الخارجي( ١٢  البيريليوم العلوي حتى القطاع رقم 
 ١٨.                                                                            في صينية البيريليوم العلوي

 افة في وضعية إضCITATIONالمفاعل منسر المنمذج للكود ) ٩(الشكل-٩
 ١٨.                       ابتداء من مرآز الصينية ) ١٢(    قطاعات البيريليوم  حتى القطاع رقم 

 تابعية تغير التفاعلية ، الناتجة عن إضافة القطاعات المختلفة ، ) ١٠(الشكل-١٠
 ١٩    .               للقطاع  في  حالة إضافة القطاعات ابتداء من مرآز الصينية باتجاه الخارج

 الناتجة عن إضافة القطاعات جميهعا حتى (تابعية التفاعلية الكلية ) ١١(الشكل-١١
 ٢٠.                                                                   لنصف قطر القطاع ن)     القطاع ن

  في وضعية إضافةCITATIONالمفاعل منسر المنمذج للكود ) ١٢(الشكل-١٢
 ٢٠)).                                         ١٢(حالة القطاع رقم ( طاعات البيريليوم منفردة       ق
 ٢١.      تابعية تغير التفاعلية ، الناتجة عن إضافة القطاعات المختلفة منفردة) ١٣(الشكل-١٣
 مقارنة بين زيادة التفاعلية في واحدة الحجم في حالتي إضافة) ١٤(الشكل-١٤

 ٢٢.                                                              قطاعات البيريليوم ترآميًا و إفراديًا      
 التفغاعلية المحسوبة من قبل الصينيين و من قبلنا لطبقات) ١-١٤(الشكل-١٥

 ٢٣                   )                                                             سم١٠حتى (    البيريليوم
 مقارنة بين زيادة التفاعلية في واحدة الحجم في حاالت إضافة) ١٥(الشكل-١٦

 ٢٤.              و إفراديًا) من الداخل إلى الخارج و بالعكس(       قطاعات البيريليوم  تراآميًا 
 تغير التفاعلية في واحدة الحجم في حالة إضافة قطاعات ) ١٦(الشكل-١٧
 ٢٥.                                    البيريليوم تراآميًا  و باالتجاه المحوري لصينية البيريليوم    
 تغير التفاعلية في واحدة الحجم في حاالت إضافةمقارنة بين ) ١٧(الشكل-١٨

       قطاعات البيريليوم تراآميًا و إفراديًا في االتجاه القطري و في حالة إضافته
 ٢٦.                                                ليًا باالتجاه المحوري لصينية  البيريليوم       شاقو

 تغير التفاعلية في واحدة الحجم في حالة إضافةمقارنة بين ) ١٨(الشكل-١٩
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 ٢٧.                 قطاعات البيريليوم إفراديًا في االتجاه المحوري لصينية البيريليوم و تراآميًا
  في وضعية إضافةCITATIONالمفاعل منسر المنمذج للكود ) ١٩(الشكل-٢٠

 ٢٧)).              ١٨(حالة القطاع رقم (       قطاعات البيريليوم منفردة في االتجاه الشاقولي 
 تغير التفاعلية في واحدة الحجم في حاالت إضافةمقارنة بين ) ٢٠(الشكل-٢١

 ٢٨.                  و إفراديًا في االتجاهين القطري و الشاقولي      قطاعات البيريليوم تراآميًا
 الناتجة عن إضافة قطاعات الماء (تابعية التفاعلية الكلية ) ٢١(الشكل-٢٢

 ٣٠.                                         لنصف قطر القطاع ن)      الثقيل جميعها حتى القطاع ن
  الناتجة عن إضافة قطاعات الماء الثقيل مفردة تابعية التفاعلية) ٢٢(الشكل-٢٣

 ٣١.                                                                                    لنصف قطر القطاع ن
 تابعية التفاعلية الناتجة عن إضافة قطاعات الماء الثقيل تراآميًا) ٢٣(الشكل-٢٤

 ٣٢              .                                  ف قطر القطاع ن     من الخارج نحو الداخل  لنص
 تغير التفاعلية في واحدة الحجم في حالة إضافة قطاعات الماء) ٢٤(الشكل-٢٥

 ٣٤.                                             الثقيل تراآميًا و باالتجاه المحوري لصينية البيريليوم
  بين تغير التفاعلية في واحدة الحجم لمختلف طرائق تعبئةمقارنة) ٢٥(الشكل-٢٦

 ٣٤.                                                                  صينية العاآس العلوي بالماء الثقيل
 مقارنة بين التدفق النتروني القطري في مستوي موقع تشعيع ) ١-٢٥( الشكل-٢٧

 ٣٦.            لمرجعية و في حالة إضافة العاآس العلوي للمفاعلالعينة الداخلي في الحالتين ا
 مقارنة بين اآلثار الوسطية إلضافة القطاعات من البيريليوم) ٢٦(الشكل-٢٨

      على تفاعلية المفاعل منسر عند إضافتها بشكل تراكمي من الداخل إلى

  و ل    الخارج و بشكل إفرادي و بشكل تراكمي من الخارج نحو الداخ

 ٣٨.                                                محورياً بشكل  تراكمي و بشكل إفرادي

 مقارنة بين اآلثار الوسطية إلضافة القطاعات من الماء الثقيل) ٢٧(الشكل-٢٩

     على تفاعلية المفاعل منسر عند إضافتها بشكل تراكمي من الداخل إلى

  و  بشكل تراكمي من الخارج نحو الداخل    الخارج و بشكل إفرادي و 

 ٣٩.                                                                  محورياً بشكل تراكمي

 مقارنة كلفة واحدة التفاعلية في حاالت البيريليوم و الماء) ٢٨(الشكل-٣٠

 مريكية دوالرات أ٥ و ٣٨٥، ٦٠٠(     الثقيل و الغرافيت في حالة الكلفة 

 ٤٢)).                                 ٢١(جدول(   لواحدة الكتلة من العاكس على الترتيب

 مقارنة كلفة واحدة التفاعلية في حاالت البيريليوم و الماء) ٢٩(الشكل-٣١

  دوالرات أمريكية لواحدة الكتلة من٥٠٠، ٦٠٠(    الثقيل في حالة الكلفة 

 ٤٣)).                                               ٢٣(جدول(    العاكس على الترتيب   

 مقارنة كلفة واحدة التفاعلية في حاالت البيريليوم و الماء الثقيل) ٣٠(الشكل-٣٢

  دوالرات أمريكية لواحدة الكتلة من العاكس٣٨٥، ٧٥٠(     في حالة الكلفة 

 ٤٤                                  )).                       ٢٣(جدول(     على الترتيب

 مقارنة كلفة واحدة التفاعلية في حاالت البيريليوم و الماء الثقيل) ٣١(الشكل-٣٣
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  دوالراً أمريكياً لواحدة الكتلة من العاكس على٣٨٥، ٧٥٠(     في حالة الكلفة 

 ٤٥                 )).                                          ٢٦(الجدول(     الترتيب 

 
 ٤٨.                     أبعاد مرآبات المفاعل المنمذجة المستخدم في الحساب) ١-أ( الشكل-٣٩

 ٥٥مكتوبًا بلغة الفورتران                                    refcomالبرنامج )  ١-ب(الشكل-٤٠
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  اجلداولقائمة 
           الصفحة                                                         وان      العن

 ١٤نتائج  تقسيم أبعاد العاآس قطرياً و شاقوليًا                                          ) ١(الجدول-١  
 ١٦        .   التركيب العنصري لبيريليوم العاكس العلوي في المفاعل منسر) ٢(الجدول-٢

 أثر إضافة القطاعات من البيريليوم على تفاعلية المفاعل منسر عند) ٣(الجدول-٣

 ١٧.                                                 إضافتها ابتداء من المركز نحو الخارج

 ٢١.        أثر إضافة قطاعات البيريليوم منفردة على تفاعلية المفاعل منسر) ٤(الجدول-٤

 أثر إضافة قطاعات البيريليوم تراكمياً من الخارج نحو الداخل على) ٥(الجدول-٥

 ٢٣.                                                                  تفاعلية المفاعل منسر
                       ٢٥  .            علىالتفاعلية إضافة قطاعات البيريليوم محورياًفي صينيةالعاكس العلويآثر)٦(الجدول-٦

                          ٢٦       المفاعل منسر على تفاعليةمنفردة ومحورياً أثرإضافةقطاعات البيريليوم)٧(الجدول-٧

 ٢٨.                                      هيرةالخواص التبطيئية لبعض المهدئات الش) ٨( الجدول-٨
 أثر إضافة القطاعات من الماء الثقيل على تفاعلية المفاعل منسر عند) ٩(الجدول-٩

 ٢٩.                                                               إضافتها ابتداء من المرآز نحو الخارج
 ٣١.     لماء الثقيل  منفردة على تفاعلية المفاعل منسرأثر إضافة قطاعات ا) ١٠(الجدول-١٠
 ٣٢أثر إضافة القطاعات من الماء الثقيل على تفاعلية المفاعل منسر         ) ١١( الجدول-١١

 .    عند إضافتها تراآميًا ابتداء من الخارج نحو الداخل
 ٣٣.      لعاآس العلويآثر إضافة قطاعات الماء الثقيل  محوريًا في صينية ا) ١٢(الجدول-١٢
 ٣٥قيم بعض الخصائص النترونية المرجعية و الجديدة للمفاعل            ) ١-١٢( الجدول-١٣
 مقارنة بين آثار إضافة قطاعات البيريليوم قطريًا في مختلف) ١٣(الجدول-١٤

 ٣٧                      .                                          الحاالت و محوريًا في الحالة التراآمية
 مقارنة بين آثار إضافة قطاعات الماء الثقيل  قطريًا في مختلف) ١٤(الجدول-١٥

 ٣٨.                                                                الحاالت و محوريًا في الحالة التراآمية
 ٤٠.                     ة البيريليومدراسة مفصلة للقطاع األول محوريًا في حال) ١٥(الجدول-١٦
 ٤٠.                                              قيم واحدة الكتلة للعواآس المختلفة) ١٦(الجدول-١٧
 مقارنة بين آلف واحدة التفاعلية عند إضافة قطاعات البيريليوم) ١٧(الجدول-١٨

 دوالر      ٦٠٠ التراآمية عند الكلفة       قطريًا في مختلف الحاالت و محوريًا في الحالة
 ٤١.                                                                                 أمريكي للكغ الواحد

 مقارنة بين آلف واحدة التفاعلية في حاالت العواآس المختلفة) ١٨(الجدول-١٩
 ٤١.                                     لكغ الواحد دوالرات  أمريكية ل٥ و ٣٨٥ و ٦٠٠      الكلفة 

 مقارنة بين آلف واحدة التفاعلية في حاالت البيريليوم و الماء) ١٩( الجدول-٢٠
 ٤٢.                                     دوالرًا  أمريكيًا للكغ الواحد٥٠٠ و ٦٠٠      الثقيل و الكلفة 

 احدة التفاعلية في حاالت البيريليوم و الماءمقارنة بين آلف و) ٢٠(الجدول-٢١
 ٤٣.                                     دوالرًا  أمريكيًا للكغ الواحد٥٠٠ و ٦٠٠      الثقيل و الكلفة 

 مقارنة بين آلف واحدة التفاعلية في حاالت البيريليوم و الماء) ٢١(الجدول-٢٢
 ٤٤.                                      أمريكيًا للكغ الواحد دوالرًا٣٨٥ و ٧٥٠      الثقيل و الكلفة 

 مقارنة بين بعض سمات المفاعل منسر النترونية المحسوبة) ١-أ(الجدول -٢٣
 ٤٧.                                                                                   و نظيراتها التجريبية

 



 9

 
 مصطلحات و التعاريفقائمة الرموز و ال

 
 ):Code(كود -

مسألة رياضية  لكود عادةحل اهو برنامج أو جزء من برنامج مكتوب بلغة برمجة معينة و ي
 على البرامج هاإطالقيالحظ من استعمال المتخصصين لهذه الكلمة . أو فيزيائية أو إدارية

 . منهامعقدةال
 : )REACTOR( مفاعل -

ألنه ما يهمنا في ( عموماً و تفاعالت نترونية خصوصاً ووية  هو مكان يحصل فيه تفاعالت ن
و يتألف عادة من قلب و عاكس و مهدئ و ) الكودات هي تفاعالت النترون مع المادة ليس إال

 .مبرد و مواد   هيكلية كلها واقعة ضمن وعاء يسمى وعاء المفاعل
  ): REACTOR CORE( قلب المفاعل -

 . يضم قضبان الوقود و المبرد و المهدئو هو الجزء من المفاعل الذي
  ): REFLECTOR(العاكس -

 ).من جهة أو أكثر( الجزء من المفاعل الذي يحيط بقلب المفاعل 
 :) NEUTRON FLUX) ( الفيض النتروني( لتدفق النتروني  ا-

 يةو هو عدد النترونات التي تخترق واحدة السطح المتمركزة في النقطة المعن:  في نقطة معينة
 .خالل واحدة الزمن  

 .تغير مقدار التفاعلية في المفاعل لسبب ما) reactivity worth: (تغاير التفاعلية
 )mk(تعريب االختصار : مك

لها ارتفاع ) قطاعات( طريقة لملء صينية العاكس العلوي بقطع من العاكس : التعبئة القطرية
اخلية و خارجية مختلفة حتى يتم مسح و لكنها ذات أنصاف أقطار د)  سم١٤,٢(الصينية نفسه 

 .البعد القطري للصينية
( طريقة لملء صينية العاكس العلوي بقطع من العاكس : التعبئة الشاقولية أو المحورية

يكون نصفا قطريها الداخلي و الخارجي مساويين لنصف القطر الداخلي و الخارجي ) قطاعات
اتها في االتجاه الشاقولي مختلفة ، تعبأ و لكن سماك)  سم١٢,١٥(للصينية على الترتيب 

 .تراكمياً أو إفرادياً
تحسب ) قطاعات( طريقة لملء صينية العاكس العلوي بقطع من العاكس : التعبئة التراكمية

 .التفاعلية عند إضافة قطاع إلى الصينية بوجود القطاعات األخرى التي كانت قد أضيفت قبله
تحسب ) قطاعات( ية العاكس العلوي بقطع من العاكس طريقة لملء صين: التعبئة المفردة

 .التفاعلية عند إضافة قطاع إلى الصينية للقطاع نفسه دون وجود أية قطاعات أخرى
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 :قدمةم -
 

قلب : يتألف المفاعل النووي من عدد من األجزاء الهامة التي تشكل أساس عمله كجهاز منها
و في حالة المفاعل منسر . الخ...و العاكس و المبرد) يةللمفاعالت الحرار(المفاعل و المهدئ 

يشكل العاكس جزءاً هاماً من المفاعل يؤمن تشغيل المفاعل إلى زمن طويل بعد نفاذ فائض 
 مك ، بينما يؤمن ملء ٤التفاعلية االبتدائي ، حيث يشكل فائض التفاعلية االبتدائي أقل من 

 مك من التفاعلية إذا ما استعمل البيريليوم كمادة ١٨كامل صينية العاكس العلوي لوحده حوالي 
 .عاكسة للنترونات، أي أكثر من أربعة أضعاف فائض التفاعلية االبتدائي
الحقيقة الثانية هي أن . إذاً الحقيقة األولى أن العاكس في المفاعالت من النوع منسر هام جداً

مع المراجع على أن كلفة الكغ الواحد تج( العواكس الممكنة  االستعمال مختلفة الكلفة كثيراً 
 دوالر أمريكي ، بينما يمكن ٦٠٠من البيريليوم النووي ال تقل بأي حال من األحوال عن 

، بينما قد ال تكون ) الحصول على الكغ من الغرافيت النووي بأقل من ثالث دوالرات أمريكية
هذه الحقيقة تؤدي إلى أنه . خواصها النووية على نفس درجة االختالف في السعر أو الكلفة

يتوجب النظر بشكل فعلي في الكلف و في االحتياجات ، سيما و أن إمكانية تغيير هذا المفاعل 
 .أو ترقيته ال تلوح في األفق على األقل في فترة كتابة هذا التقرير

 هناك حقيقة ثالثة ، و إن لم تكن على مستوى الحقيقتين األوليتين ، و هي أن هذا المفاعل
، و إن درس كثيراً في أعمال سابقة، إال أنه لم تتم دراسته بالتفاصيل الممكنة و ) منسر (

فال بد إذاً من التعمق في دراسته لفوائد مختلفة أقلها التعمق و إظهار بعض الجوانب . الواجبة
و (ية التي تختفي عموماً عندما يتم االنتقال من النظري في فيزياء المفاعل إلى الحسابات النوو

خاصة في الجانب الكمي دون الكيفي لبعض المقادير المميزة للمفاعل كأثر العاكس على 
 ).التفاعلية في المفاعل

و . كيف نبتديء هذه الدراسة؟ ال بد لنا أوالً من تحديد المواد العاكسة التي سنقوم بدراستها
ى أن المواد العاكسة الجديرة بالفعل فقد أجرينا عدداً من الحسابات النترونية خلصنا بموجبها إل

بالدراسة هي البيريليوم و الماء الثقيل و الكربون أو الغرافيت ، أما الماء العادي فهو موجود 
أما الليثيوم . باألحوال العادية و بالتالي ال يمكن إبراز أهميته لكونه جزءاً من المفاعل أصالً

 ).انظر الحقاً( فقد ثبت أنه غير فعال في حالة المفاعل منسر كعاكس 
بعد االنتهاء من تحديد المواد العاكسة ، و قد كنا قد حددنا في االستمارة أن األبعاد يجب أال 

 .تتجاوز أبعاد صينية العاكس العلوي ، ال يبقى لدينا إال تنفيذ الحسابات النترونية
رائق لتعبئة المشكلة اآلن كيف نؤمثل أبعاد هذه المواد؟ لقد فكرنا أنه ال بد من ابتداع ط

الصينية بالمادة العاكسة ألن أمثلة األبعاد تقتضي حتماً أال يتم ملء كامل الصينية و إال فال 
 معنى للتحدث حول أمثلة أبعاد و أية أبعاد طالما أنها ثابتة إذا تم ملء كامل الصينية؟

 ملئها محورياً لهذا تم التفكير في ملء الصينية بالتدريج قطرياً بارتفاع كامل الصينية أو في
 ).طالما أن الصينية متناظرة زاوياً( بالتدريج بقطع تأخذ شكل الصينية قطرياً 

بحيث ) ٢٠(من التقسيمات القطرية ) كاف(و بالفعل فقد تم تقسيم الصينية إلى عدد معقول 
 . مم٥يمكن الحصول على سماكات للقطاعات تكون بجوار الـ 

الصينية بشكل تراكمي أو إفرادي و وجدت نتائج لم تكن درست هذه القطاعات عند تعبئتها في 
تمت المقارنة بين هذه النتائج و التالي بين هذه . عموماً متوقعة بسبب هندسة المفاعل الخاصة

 .العواكس و تمت األمثلة على هذا األساس من الناحيتين النترونية و االقتصادية
 
 
 
 



 11

 نمذجة المفاعل منسر-1
 
 

 من العمل ، و قد ورد في استمارة هذا العمل - و لو صغيرًا- منسر جزءًا تشكل نمذجة المفاعل
تخصيص جزء من الوقت لنمذجة المفاعل ، و من هنا يستحق هذا البند الوقوف عنده و لو في 

فالمفاعل منسر سبق و أن ُنمذج . سياق تقديمي لموضوع الحسابات النترونية المزمع إجراؤها
، و لكننا مع ذلك )  مراجع أجنبية]٥[ و  مراجع عربية  ]١ [انظر( قة غير مرة في أعمالنا الساب

 نقول أننا نحتاج بعض الوقت لنمذجة المفاعل في آل عمل حسابي جديد ، فما السبب في ذلك؟
لننظر إلى شكل المفاعل الحقيقي مرسومًا بمراعاة بعض قواعد الرسم الهندسي و بإهمال بعضها 

 )).١(الشكل ( اآلخر

 
مقطع شاقولي تخطيطي للمفاعل منسر غير المنمذج يبين المركبات المختلفة للمفاعل و خصوصاً ) ١(كلالش

 .صينية العاكس العلوي
 

يمكن القول أنه ). ٢(إذا تمت نمذجة هذا المفاعل فإن شكله يصبح ذلك المعروض في الشكل
. لذكر في أعمالنا السابقةحتى هذه النقطة لم نأت بجديد و هذا النموذج متَضمن كما أسلفنا ا

 ١٧أن نمذجة المفاعل الشاقولية مؤلفة من )) ٢(شكل( لنالحظ أيضاً في المفاعل المنمذج 
 قطاعاً دائرياً قطرياً ، أما النمذجة الزاوية ٢٥مستوياً أفقياً و أن النمذجة القطرية مؤلفة من 

ساساً بوجود العاكس أو فهي غير مبينة في أي من الشكلين المذكورين و هي غير متأثرة أ
 .عدم وجوده بسبب تناظر العاكس زاوياً

في هذا )). ٣(شكل( لنتأمل اآلن المفاعل المنمذج بعد إضافة آامل أو بعض العاآس العلوي 
 الشكل يظهر المفاعل و قد أضيف إليه قطاع أسطواني من البيريليوم العلوي بارتفاع صينية 
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 مستويًا آما ١٧بقي (  لنالحظ أن عدد المستويات لم يتغير .البيريليوم نفسها و بنصف قطر معين

 
 ).١(المفاعل منسر المنمذج المكافئء للمفاعل منسر األساسي المعروض في الشكل ) ٢(الشكل

 
 ابتداء من مركز ١ في وضعية إضافة القطاع رقم CITATIONالمفاعل منسر المنمذج للكود ) ٣(الشكل

 . الصينية 
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 .  قبل تعبئة العاآس العلويCITATIONعرضي في المفاعل منسر المنمذج للكود مقطع ) ٤(الشكل

 
 

 
مقطع شاقولي للمفاعل منسر المنمذج و قد أضيف العاكس العلوي بأبعاد مختلفة عن أبعاد ) ٥(الشكل

 .الصينية قطرياً و محورياً
 

طاعًا أي بزيادة  ق٢٦، بينما أصبح عدد القطاعات القطرية ) يظهر من أسفل الشكل المذآور
لقد نتج هذا القطاع عن عدم تطابق نصف قطر القطاع من العاآس مع أبعاد أحد . قطاع واحد
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انظر ( القطاعات القطرية الموجودة أساسًا في النمذجة القطرية قبل إضافة القطاع العاآس 
آس يملك ارتفاع أما بقاء عدد المستويات ثابتًا في النمذجة الشاقولية فسببه إضافة عا)). ٤(الشكل

الصينية نفسها ، فلو أضيف العاآس حتى ارتفاع معين ال يتطابق مستواه مع أحد المستويات 
(  مستويًا ١٧ بدًال من ١٨الموجودة سابقًا ألضيف مستو آخر و أصبح عدد المستويات الشاقولية  

 )).٥(انظر الشكل
 قطريًا جوهر النموذج الجديد  يشكل وجود مستويات إضافية محوريًا و قطاعات دائرية إضافية

، و خاصة عندما CITATIONألن ذلك يتطلب إجراء تعديالت مكافئة في ملف دخل الكود 
آما في حالتنا حيث ( يكون عدد النقاط القطرية و المحورية التي سوف يتم الحساب فيها آبيرًا 

 ).اه الشاقولياخترنا تقسيم العاآس قطريًا إلى عشرين نقطة و اخترنا مثلها في االتج
 .يمكن االطالع على أبعاد مرآبات المفاعل في الملحق أ

  .سوف نستخدم النمذجة نفسها في حاالت العاآس المختلفة من بيريليوم  و ماء ثقيل و غرافيت
 
 معايير تقسيم العاآس قطريًا و شاقوليًا-١-١
 

) أبعاد صينية العاآس العلويحيث المقصود بأبعاد العاآس ( يمكن التفكير بتقسيم العاآس قطريًا 
 : بطريقتين مختلفتين

 
 

 نتائج  تقسيم أبعاد العاآس قطريًا و شاقوليًا) ١(الجدول
رقم 
 القطاع

 بالمحافظة على الحجم بالمحافظة على الخطوة

نصف القطر  
 الداخلي

نصف القطر 
 الخارجي

 حجم القطاع
 )٣سم (

نصف القطر 
 الداخلي

نصف القطر 
 الخارجي

ع حجم القطا
 )٣سم(

٠٫٩١٥ ١ 1.47675 59.93729 ٠٫٩١٥ 2.859456 327.4091 
٢ 1.47675 2.0385 88.09222 2.859456 3.939004 327.4091 
٣ 2.0385 2.60025 116.2471 3.939004 4.780692 327.4091 
٤ 2.60025 3.162 144.402 4.780692 5.494932 327.4091 
٥ 3.162 3.72375 172.557 5.494932 6.126462 327.4091 
٦ 3.72375 4.2855 200.7119 6.126462 6.698717 327.4091 
٧ 4.2855 4.84725 228.8668 6.698717 7.225792 327.4091 
٨ 4.84725 5.409 257.0217 7.225792 7.716951 327.4091 
٩ 5.409 5.97075 285.1767 7.716951 8.178667 327.4091 
١٠ 5.97075 6.5325 313.3316 8.178667 8.615675 327.4091 
١١ 6.5325 7.09425 341.4865 8.615675 9.031563 327.4091 
١٢ 7.09425 7.656 369.6417 9.031563 9.429124 327.4091 
١٣ 7.656 8.21775 397.796 9.429124 9.810589 327.4091 
١٤ 8.21775 8.7795 425.9516 9.810589 10.17777 327.4091 
١٥ 8.7795 9.341249 454.1058 10.17777 10.53215 327.4091 
١٦ 9.341249 9.903 482.2615 10.53215 10.87499 327.4091 
١٧ 9.903 10.46475 510.4165 10.87499 11.20735 327.4091 
١٨ 10.46475 11.0265 538.5705 11.20735 11.53013 327.4091 
١٩ 11.0265 11.58825 566.7264 11.53013 11.84412 327.4091 
٢٠ 11.58825 12.15 594.8803 11.84412 12.15 327.4091 
 :تقسيم البعد القطري إلى أجزاء متساوية-١
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 جزءًا متساويًا لوجدت قطاعات أسطوانية بأبعاد مبينة في ٢٠فمثًال لو قسم البعد القطري إلى 
تمكن مالحظة تبعية الحجوم الناتجة لنصف ). أنصاف األقطار الداخلية و الخارجية)(١(الجدول 

 ).٦(القطر في الشكل 
عات المتتالية تتناقص بازدياد نصف القطر الخارجي للقطاع ، في نالحظ أن نسبة حجوم القطا

 .حال تمت المحافظة على الخطوة و لم تتم المحافظة على حجوم متساوية للقطاعات المتتالية
أما إذا اعتمدنا معيار الحفاظ على قطاعات متساوية الحجم فإننا نحصل على أنصاف أقطار 

ثل رقم القطاع على محور السينات و نصف القطر حيث يم) ٧(للقطاعات موضحة في الشكل
 .على محور العينات
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بالنســبة حملــور قلــب املفاعــل   )   سم( �صف قطر القطاع األســطوا�ي 

 
بتابعية موقع القطاع في )) ١-ن(حجم القطاع /حجم القطاع ن(نسبة حجوم القطاعات المتتالية ) ٦(الشكل

 .حال المحافظة على الخطوة
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 .في حال آانت لها آلها الحجوم نفسها ) سم( أقطار القطاعات المختلفة تبعية أنصاف) ٧(الشكل

 
نالحظ في هذا الشكل أن )). ٦(انظر الشكل ( لنالحظ بدايًة آيف تتغير حجوم هذه القطاعات 

 .أآبر من حجم القطاع األول بحوالي المرة و النصف) ٢رقم (حجم القطاع الثاني 
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 الثاني أآبر من آمية المادة في القطاع األول بحوالي المرة و هذا يعني أن آمية المادة في القطاع
أما في باقي القطاعات فإن هذه النسبة تصغر حتى تصبح مقاربة للواحد في . النصف أيضًا
هذا يعني أننا نضيف آميات شبه متساوية شيئًا فشيئًا بابتعاد القطاعات عن مرآز . القطاع األخير

سه اآلن ، هل لهذه القطاعات آثار متساوية أو متناسبة مع آتلة السؤال الذي يطرح نف.الصينية
آمية المادة المضافة؟ لن ندخل في مناقشة تبعية أنصاف األقطار هذه و ذلك لوضوحها و لسهولة 

ما يهمنا هنا هو دراسة تأثير . معالجتها ، حيث أن عالقة نصف القطر بالحجم معروفة و بسيطة
 . تفاعلية المفاعل في المواقع المختلفة و محاولة تفسير هذا التأثيرواحدة الكتلة من العاآس على

 .سوف نرى في الفصول القادمة هذا التأثير بالتفصيل
 
 

 تأثير مواد العواآس المختلفة على التفاعلية في -٢
 المفاعل السوري منسر

 
ء بالغرافيت ، في هذا الفصل سوف ندرس مواد العواآس المختلفة ابتداء من البيريليوم و انتها

مرورًا بالماء الثقيل ، حيث أن صينية العاآس العلوي مملوءة في األحوال العادية بالماء الخفيف ، 
و بالتالي ال حاجة لنا في دراسة هذا العاآس ، أما الليثيوم فقد ثبت بالحساب أن إحالله مكان الماء 

لتضاعف النتروني  يصبح معامل ا(الخفيف غير مجد ، لذا سنعزف عن دراسته أيضًا 
keff=0.995285في حال استبدال الماء الخفيف الموجود في صينية العاآس العلوي بالليثيوم .( 

 
 

  البيريليوم-١-٢
 

البيريليوم هو العاآس العلوي االفتراضي للمفاعل منسر المحسوب على أساسه عمر قلب المفاعل 
، و من عدد آبير )) ٢(انظر الجدول( ي يتكون العاآس من نسبة عالية من البيريليوم النق .]١[

في .  التي لها األثر الواضح على أداء البيريليوم آعاآس] أجنبية-٢[من العناصر الشائبة 
للتعبير عن ) ٢(الحسابات المذآورة في هذا التقرير سوف يستخدم الترآيب المبين في الجدول

 .العاآس العلوي في المفاعل منسر
 
 

 .نصري لبيريليوم العاكس العلوي في المفاعل منسرالتركيب الع) ٢(الجدول
 النسبة العنصر النسبة العنصر النسبة العنصر متسلسل
١ Be 98.167496Al 0.012 Co 0.00020 
٢ Si 0.0210 Cr 0.00340 Li 0.000020 
٣ B 0.00013 O2 1.686 Ag 0.000050 
٤ Cu 0.0080 Ni 0.0054 Sm 0.00001 
٥ Fe 0.1150 Cd 0.000050 Dy 0.000024 
٦ Zn 0.0020 N 0.017   
٧ Mn 0.0024 Pb 0.0010   
٨ Mg 0.0055 Eu 0.00001   
 
 . تقسيم البعد القطري-١-١-٢

نقوم أوًال بمعالجة أثر البعد القطري للعاآس على التفاعلية ، و من ثم ندرس أثر االرتفاع على 
 .التفاعلية هذه الحقاًً
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يليوم آقطاعات تراآمية ابتداء من مرآز صينية العاآس نحو تجربة إضافة البير-١-١-١-٢
 .الخارج باستخدام خطوات متساوية

 
نقوم في هذه التجربة الحسابية بإضافة قطاعات أسطوانية من البيريليوم العلوي لها السماكة 

انظر (نفسها و االرتفاع نفسه ، و لكنها ذات أنصاف أقطار داخلية و خارجية مختلفة 
 سم ، و هو ارتفاع صينية ١٤,٢يبلغ االرتفاع المشترك لهذه القطاعات  )). ٣(الجدول

في هذه الحسابات ). ٣(البيريليوم العلوي تماماً ، أما أنصاف أقطارها فهي مبينة في الجدول
سوف تكون صينية البيريليوم العلوي مملوءة جزئياً أو كلياً بالبيريليوم أو الماء حسب أبعاد 

 )).٨( انظر الشكل(العاكس المضاف 
 

أثر إضافة القطاعات من البيريليوم على تفاعلية المفاعل منسر عند إضافنها ابتداء من المركز ) ٣(الجدول

 .نحو الخارج

التفاعلية في 
واحدة الحجم في 

) ن(القطاع 
 )مك(

نسبة حجوم 
 القطاعات

القطاع (
 ))١-ن/(ن

 )ن(حجم القطاع  
 )٣سم(

تغير التفاعلية 
افة  الناتج عن إض

 )مك()ن(القطاع 

التفاعلية اإلجمالية 
تفاعلية القطاعات (

 ))ن(حتى القطاع 
نصف  )مك(

 القطرالخارجي
 )سم(

رقم 
 القطاع

0.0029111 59.937290.17454.12391.47675 1 
0.0039521.4697 88.092220.34814.4722.0385 2 
0.0024631.3196 116.24710.28634.75832.60025 3 
0.0041951.2422 144.4020.60585.36413.162 4 
0.0035181.195 172.5570.6075.97113.72375 5 
0.0037291.1632 200.71190.74856.71964.2855 6 
0.0033471.1403 228.86680.7667.48564.84725 7 
0.0037411.123 257.02170.96158.44715.409 8 
0.0037431.1095 285.17671.06759.51465.97075 9 
0.0035781.0987 313.33161.121110.63576.5325 10 
0.0035871.0899 341.48651.224911.86067.09425 11 
0.0035271.0824 369.64171.303813.16447.656 12 
0.0034231.0762 397.7961.361514.52598.21775 13 
0.0031581.0708 425.95161.345115.8718.7795 14 

0.003051.0661 454.10581.38509917.25619.341249 15 
0.0029191.062 482.26151.407918.6649.903 16 

0.003041.0584 510.41651.55190120.215910.46475 17 
0.002681.0552 538.57051.44350121.659411.0265 18 

0.0025771.0523 566.72641.460423.119811.58825 19 
0.0022251.0497 594.88031.323724.443512.15 20 

 
 

و المفاعل ) ١(يمكن النظر إلى المفاعل الحقيقي في الشكل ( ١نقوم في البداية بإضافة القطاع 
( ، و نحسب التفاعلية الناتجة عن إضافة هذا القطاع )) ٢(المنمذج المقابل لهذه الحالة في الشكل

  لمعرفة الوضع) أ( انظر الملحق(  مك ٠٫١٧٤٥، فنجد أنها مساوية لـ )) ٣(انظر الجدول
انظر حالة  ( ٢٠الخ حتى الرقم ...،٣، ٢نتابع إضافة القطاعات ).النتروني االبتدائي للمفاعل

يظهر لنا في ).٣(فنجد النتائج المبينة في الجدول)) ٩(و) ٨( في الشكلين١٢القطاعات حتى الرقم 
 القطاع قيمة التفاعلية المكتسبة في واحد الحجم الناتجة عن إضافة) ٣(العمود السابع من الجدول

و هي مكافئة ) ( ١-ن(رقم ن إلى الوضع الذي تكون فيه القطاعات مضافة جميعها حتى الرقم 
 .هذه التبعية على شكل خط بياني) ١٠(يبين الشكل ). لواحدة الكتلة بسبب ثبات الكثافة الحجمية
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علوي حتى القطاع رقم مقطع شاقولي تخطيطي للمفاعل منسر يبين بعد إضافة قطاعات البيريليوم ال) ٨(الشكل
 . في صينية البيريليوم العلوي) ٧٫٠٩٤٢٥=نصف القطر الخارجي( ١٢

 
 في وضعية إضافة قطاعات البيريليوم حتى القطاع CITATIONالمفاعل منسر المنمذج للكود ) ٩(الشكل

 . ابتداء من مرآز الصينية ) ١٢(رقم 
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، أنه إذا تمت إضافة العاآس )) ٣(دول  في الج٧أو من مكافئه العمود ) ( ١٠(نالحظ من الشكل
 مضافًا إلى ١-أي بإضافة القطاع ن بوجود القطاع ن( العلوي إلى صينية المفاعل تراآميًا 

فإن أهمية وحدة الحجم تختلف بين قطاع و ‘ ابتداء من مرآز الصينية و باتجاه الخارج ) الصينية
 سم و نصف القطر الخارجي ٢٫٦٠٠٢٥=نصف القطر الداخلي ( آخر و يكون القطاع الرابع 

 .أهم جميع القطاعات األخرى على اإلطالق)  سم٣٫١٦٢=
من الشكل نفسه يمكن القول أيضًا أن  القطاع الثاني يأتي في الدرجة الثانية من األهمية، يليه في 

 .الخ... األهمية القطاع التاسع و من ثم الثامن و يليه السادس 
 أهمية هو القطاع األخير ، يليه القطاع الثالث و من ثم التاسع نالحظ أيضًا أن أقل القطاعات

بعض القطاعات تتساوى في األهمية تقريبًا آالقطاعات الثامن و التاسع، الخامس و . عشر
 . العاشر، و الحادي عشر و الثاني عشر

ة و تمكن أيضًا إضافة مالحظة أخرى و هي أن حجم القطاع الثاني يعادل حجم القطاع األول مر
نصف المرة ، بينما التفاعلية المكافئة إلضافة القطاع الثاني تعادل ضعفي التفاعلية المكافئة 

هذا يعني أن مكافئ إضافة واحدة الكتلة من القطاع الثاني أآبر مما هو . إلضافة القطاع األول
 ).أيضًا) ١٠(و هذا واضح في الشكل( عليه في القطاع األول 
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تابعية تغير التفاعلية ، الناتجة عن إضافة القطاعات المختلفة ، للقطاع في حالة إضافة القطاعات ) ١٠(الشكل

 .ابتداء من مرآز الصينية باتجاه الخارج
 

التراآمية  إضافة إلى فائض ( ، و الذي يمثل التفاعلية اإلجمالية ) ١١(لنالحظ من الشكل 
و هي في النقطة ن تمثل تفاعلية جميع القطاعات مجتمعة ))  مك٣٫٩٤٩٤(التفاعلية االبتدائي 

 !حتى القطاع ن ، لنالحظ أن هذه التفاعلية ال تصل إلى اإلشباع ، بل هي تابع متزايد دومًا
يمكن القول أن عدم وصول التفاعلية إلى اإلشباع يعني أن المفاعل منسر غير مشبع من ناحية 

لعلوي يجب أن تكون أعلى مما هي عليه في الواقع للتمكن من العاآس ، أي أن صينية العاآس ا
االستفادة من العاآس بشكل آامل لصالح المفاعل، ألن األساس أن ُيتمّكن من الوصول إلى سماآة 

 .للعاآس ال تجدي بعدها إضافة أية سماآة جديدة عليه ألن االستفادة عندها ستكون شبه صفرية
صعب تفسيرها بالنسبة للقطاعات المرآزية ، أما بالنسبة للقطاعات أما النتائج المذآورة آنفًا في

الطرفية فال توجد صعوبة في تفسير نتائجها لكون هذه القطاعات بعيدة و التدفق النتروني عندها 
ضعيف نسبيًا مما يجعل أهميتها ضعيفة ألن النترونات المعكوسة عندها تكون ذات عدد قليل 

 .نسبيًا
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افة البيريليوم آقطاعات منفردة ابتداء من المرآز  تجربة إض-٢-١-١-٢
 .نحوالخارج باستخدام خطوات متساوية

رأينا في الفقرة السابقة أن إضافة القطاعات األسطوانية من البيريليوم إلى صينية العاآس العلوي 
 في هذه . للمفاعل بشكل تراآمي يؤدي إلى أن تكون أهمية القطاعات المختلفة مختلفة أيضًا
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 .لنصف قطر القطاع ) الناتجة عن إضافة القطاعات جميعها حتى القطاع ن(تابعية التفاعلية الكلية ) ١١(الشكل

 

  
(  في وضعية إضافة قطاعات البيريليوم منفردة CITATIONالمفاعل منسر المنمذج للكود ) ١٢(الشكل

 )).١٢(حالة القطاع رقم 
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غير ( ية نود أن نرى أنه لو تمت إضافة هذه القطاعات نفسها بشكل منفرد التجربة الحساب
فهل يكون لها األهمية نفسها آما )) ٩(و قارن بينه و بين الشكل ) ١٢( انظر الشكل –تراآمي 

 آانت عليه في الحالة التراآمية؟
د يظهر أن ففي هذا العمو). ٤(الجواب على هذا السؤال يقرأ من العمود الثامن من الجدول 

القطاع الرابع لم يعد أكثر القطاعات أهمية ، كما أن التفاعلية الناتجة عن إضافة واحدة الكتلة 
في هذه الحالة نجد أن القطاع األكثر أهمية أصبح )). ١٤(انظر الشكل ( قد انخفضت عموماً 
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 . إضافة القطاعات المختلفة منفردةتابعية تغير التفاعلية ، الناتجة عن ) ١٣(الشكل

 .أثر إضافة قطاعات البيريليوم منفردة على تفاعلية المفاعل منسر) ٤(الجدول

التفاعلية في 
واحدة الحجم في 

) ن(القطاع 
 )مك(

نسبة حجوم 
 القطاعات

القطاع (
 )١-ن/(ن

 
حجم القطاع 

 )ن(
 )٣سم(

تفاعلية 
 -) ن(القطاع 

تفاعلية 
القطاعات 

 )١-ن(
 )مك(

ئض التفاعلية فا
اإلبتدائي الناتج 

عن إضافة 
 )ن(القطاع

 )مك(

نصف 
القطرالخارجي 

 للقطاع
 )سم(

نصف القطرالداخلي 
 للقطاع

 )سم(
رقم 
النقطة

0.0029111 59.93729 0.17454.12391.476750.9151 
0.0022961.4697 88.09222 0.20234.15172.03851.476752 

0.003771.3196 116.2471 0.43834.38772.600252.03853 
0.0029121.2422 144.402 0.42054.36993.1622.600254 
0.0031661.195 172.557 0.54634.49573.723753.1625 
0.0034231.1632 200.7119 0.6874.63644.28553.723756 
0.0033531.1403 228.8668 0.76734.71674.847254.28557 
0.0032821.123 257.0217 0.84364.7935.4094.847258 
0.0031591.1095 285.1767 0.9014.85045.970755.4099 
0.0032261.0987 313.3316 1.01084.96026.53255.9707510 
0.0029751.0899 341.4865 1.01584.96527.094256.532511 
0.0024831.0824 369.6417 0.91784.86727.6567.0942512 

0.002741.0762 397.796 1.095.03948.217757.65613 
0.0022291.0708 425.9516 0.94954.89898.77958.2177514 
0.0024591.0661 454.1058 1.11685.06629.3412498.779515 
0.0020691.062 482.2615 0.9984.94749.9039.34124916 
0.0019611.0584 510.4165 1.00094.950310.464759.90317 

0.001791.0552 538.5705 0.96434.913711.026510.4647518 
0.0016671.0523 566.7264 0.94454.893911.5882511.026519 
0.0015861.0497 594.8803 0.94364.89312.1511.5882520 
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القطاع الثالث ، يليه في األهمية القطاع السادس ، و من ثم القطاع السابع فالثامن و العاشر، 
 .يليهما القطاع التاسع و يكون القطاع األخير ، كما في الحالة السابقة، أقل القطاعات أهمية
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 Cumulative mode
 Single mode

 
 

 في حالتي إضافة قطاعات البيريليوم تركمياً و مقارنة بين زيادة التفاعلية في واحدة الحجم) ١٤(الشكل

 .إفرادياً
 

لنالحظ أن إضافة القطاعات إفرادياً تختلف في النتائج عن إضافة القطاعات تراكمياً ، ألن 
الحجب الذاتي للقطاعات المضافة " self-shielding"مفعول التراكم يؤدي إلى إنتاج نوع من 

 القطاعات الموجودة بعكس الكثير من النترونات مما إذ تقوم. بالنسبة للقطاعات الموجودة
يضعف عدد هذه األخيرة التي تصل إلى القطاعات المضافة ، و هذا يقلل من أثر القطاعات 

 .الجديدة على قيمة التفاعلية في المفاعل
و هنا تمكن إعادة المالحظة نفسها في حالتي القطاعات المركزية و الطرفية بما يخص تأثير 

 .ما على التفاعلية اإلجمالية للمفاعلكل منه
 
 تجربة إضافة البيريليوم آقطاعات تراآمية  ابتداء من الخارج نحو -٣-١-١-٢

 .المرآز باستخدام خطوات متساوية
 

نعود في هذه التجربة إلى إضافة القطاعات األسطوانية من البيريليوم بشكل تراآمي مبتدئين من 
صينية أي إلى القطاع األول ، فنجد النتائج المبينة في الجدول القطاع األخير و باتجاه مرآز ال

مقارنة بين زيادة التفاعلية في واحدة الحجم لمختلف طرائق تعبئة صينية ) ١٥(في الشكل).٥(
نالحظ أن القطاعات األولى تكتسب أهمية . البيريليوم العلوي بالعاآس المصنوع من البيريليوم

 .هذه من حالتي التعبئة من الداخل نحو الخارج و حالة التعبئة المفردةأآبر بكثير في حالة التعبئة 
يعود هذا األمر في الغالب إلى مفعول القطاعات المضافة في البداية و التي تعيد النترونات إلى 
المنطقة المرآزية من المفاعل مما يعطي للقطاعات المضافة الجديدة أهمية أآبر مما آانت عليه 

 .سابقًا

  تقسيم البعد المحوري-٢-١-٢
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 .أثر إضافة قطاعات البيريليوم تراكمياً من الخارج نحو الداخل على تفاعلية المفاعل منسر) ٥(الجدول

التفاعلية في 
واحدة الحجم في 

) ن(القطاع 
 )مك(

نسبة حجوم 
 القطاعات

القطاع (
 )١-ن/(ن

 
 )ن(حجم القطاع 

 )٣سم(

تغير التفاعلية 
بعد إضافة 

على ) ن(القطاع 
مجموع  تفاعلية 
القطاعات حتى 

 )١-ن(
 )مك(

التفاعلية اإلجمالية 
تفاعلية القطاعات (

 ))ن(حتى القطاع 
 )مك(

نصف 
 القطرالخارجي

 )سم(
رقم 
 النقطة

0.0049871 59.937290.29890124.44351.47675 1 
0.0062841.4697 88.092220.553624.14462.0385 2 

0.006231.3196 116.24710.72419923.5912.60025 3 
0.0059231.2422 144.4020.85530122.86683.162 4 
0.0055481.195 172.5570.957322.01153.72375 5 
0.0056551.1632 200.71191.13499821.05424.2855 6 
0.0049881.1403 228.86681.141519.91924.84725 7 
0.0047071.123 257.02171.209918.77775.409 8 
0.0038211.1095 285.17671.089817.56785.97075 9 
0.0041361.0987 313.33161.29616.4786.5325 10 
0.0035981.0899 341.48651.228515.1827.09425 11 
0.0034771.0824 369.64171.285113.95357.656 12 

0.00331.0762 397.7961.31279912.66848.21775 13 
0.0027221.0708 425.95161.159611.35568.7795 14 
0.0025581.0661 454.10581.161410.1969.341249 15 
0.0024891.062 482.26151.20059.03469.903 16 
0.0019751.0584 510.41651.0087.834110.46475 17 
0.0019251.0552 538.57051.03686.826111.0265 18 

0.002641.0523 566.72641.49635.789311.58825 19 
0.0005781.0497 594.88030.34364.29312.15 20 

 
قبل البدء بإجراء التجارب الحسابية ال بد من التنويه إلى أننا سنجري مقارنة بين النتائج 

ألثر إضافة شرائح البيريليوم العلوي إلى  ] أجنبية١٠[المعطاة من قبل الصينيين ( الحسابية 
صينية العاكس العلوي و النتائج المحسوبة من قبلنا سابقاً و التي لم نوردها في األعمال 

 )).١-١٤(انظر الشكل ( خرى السابقة و سنوردها هنا األ
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حتى ( التفاعلية المحسوبة من قبل الصينيين و من قبلنا لطبقات البيريلييوم ) ١-١٤(الشكل
 ).سم١٠
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حيث يوجد نوع من التطابق (  يالحظ أن التقارب مقبول خاصة في مجال السماآات الصغيرة 
، و يقد يعود االختالف إلى اختالف في ترآيب البيريليوم العلوي المعتمد من قبل الجانب ) تقريبًا

 . ] عربية١[الصيني ألن النموذج ثابت الصحة من خالل ما نشر في 

 
تجربة إضافة البيريليوم ، آقطاعات متساوية و تراآمية ، محوريًا  -١-٢-١-٢

 ابتداء من أسفل صينية البيريليوم العلوية
 
 

 نقطة ٢٠( ه الحالة بتقسيم ارتفاع صينية العاآس إلى مستويات متساوية السماآة نقوم في هذ
يمكن الرجوع في آافة األحوال إلى (و نراقب التفاعلية اإلضافية في واحدة الحجم ) تقسيم مثًال

  و مالحظة أنه يمكن اختيار أي عدد من النقاط من REFCOMالملحق ب  أي إلى البرنامج 
 أنه بإمكان هذا البرنامج أن يقوم بإعطاء أنصاف األقطار الناتجة عن هذا إذ‘ حيث المبدأ 

المشكلة أنه إذا تم تغيير عدد النقاط فإن . االختيار سواء في االتجاهين القطري و الشاقولي
 بشكل مباشر بحيث ال يمكن إعادة حساب CITATIONالبرنانمج المذآور غير مربوط بالكود 

 بشكل يدوي CITATIONتيكي ، بل يتطلب األمر إعادة تشغيل الكود هذه النقاط بشكل أوتوما
 )لعدد من المرات بعدد النقاط الجديد
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من ( مقارنة بين زيادة التفاعلية في واحدة الحجم في حاالت إضافة قطاعات البيريليوم تراكمياً ) ١٥(الشكل

 .ادياًو إفر) الداخل إلى الخارج و بالعكس

 
التفاعلية ) ١٦(نتائج هذه التجربة العددية في حالة البيريليوم ، آما يبين الشكل) ٦(يبين الجدول

بسبب ( أن هذه التفاعلية تتناقص ، آما هو متوقع ) ٦(يظهر من الجدول. في واحدة الحجم الناتجة
س و يصبح بعد سماآة ، بازدياد ارتفاع أو سماآة العاآ)مفعول الحجب الذاتية المشار إليه أعاله

يبين . معينة من غير المجدي إضافة سماآات أخرى ، إذ تصبح تفاعليتها قريبة من الصفر
مقارنة بين أثر التفاعلية الناتجة عن إضافة واحدة الحجم من البيريليوم قطريًا و ) ١٧(الشكل
 السبب في ذلك هو (نالحظ أن إضافة البيريليوم محوريًا أهم بكثير من إضافته قطريًا . محوريًا

أن إضافة البيريليوم المحورية تؤثر على عكس جميع النترونات السائرة باالتجاه الشاقولي ، أما 
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اإلضافة القطرية فهي تؤثر على الجزء من هذه النترونات التي تقع ضمن زاوية رؤية هذه 
ن مبدئيًا من أمثلة أبعاد هذا يمّك). القطاعات فقط مما يجعل مفعول واحدة الكتلة مختلفًا في الحالتين

 .العاآس بشكل سهل نسبيًا نظرًا لتغير األهمية بين طرائق التعبئة المختلفة
 
 

 .أثر إضافة قطاعات البيريليوم محورياً في صينية العاكس العلوي على التفاعلية) ٦(الجدول

متوسط التفاعلية 
في واحدة الحجم 

في القطاعات 
حتى القطاع رقم 

 )مك) (ن(

لية في التفاع
واحدة الحجم 
في القطاع 

) ن(رقم 
 )ن(حجم القطاع  )مك(

 )٣سم(

تغير التفاعلية بعد إضافة 
على مجموع  ) ن(القطاع 

-ن(تفاعلية القطاعات حتى 
١( 

 )مك(

المستوى 
العلوي للقطاع 

–المحوري 
ابتداء من 
 األسفل

 )سم(

المستوى 
السفلي للقطاع 

–المحوري 
ابتداء من 
 األسفل

 طةرقم النق )سم(
0.011697 0.0117 327.41 3.8296 0.71 0 1 
0.00981 0.0079 327.41 2.5942 1.42 0.71 2 
0.009068 0.0076 327.41 2.4833 2.13 1.42 3 
0.008409 0.0064 327.41 2.1062 2.84 2.13 4 
0.007732 0.005 327.41 1.6449 3.55 2.84 5 
0.007136 0.0042 327.41 1.3606 4.26 3.55 6 
0.006597 0.0034 327.41 1.1011 4.97 4.26 7 
0.006154 0.0031 327.41 0.9987 5.68 4.97 8 
0.005706 0.0021 327.41 0.6938 6.39 5.68 9 
0.005366 0.0023 327.41 0.756 7.1 6.39 10 
0.005002 0.0014 327.41 0.4469 7.81 7.1 11 
0.0047 0.0014 327.41 0.4513 8.52 7.81 12 

0.004433 0.0012 327.41 0.4012 9.23 8.52 13 
0.004177 0.0009 327.41 0.2787 9.94 9.23 14 
0.003969 0.0011 327.41 0.3454 10.65 9.94 15 
0.003764 0.0007 327.41 0.226 11.36 10.65 16 
0.003573 0.0005 327.41 0.1678 12.07 11.36 17 
0.003413 0.0007 327.41 0.2277 12.78 12.07 18 
0.00326 0.0005 327.41 0.1656 13.49 12.78 19 
0.00313 0.0007 327.41 0.2151 14.2 13.49 20 
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تغير التفاعلية في واحدة الحجم في حالة إضافة قطاعات البيريليوم تراكمياً و باالتجاه المحوري ) ١٦(الشكل

 .لصينية البيريليوم
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 Beryllium in-out radially
 Beryllium single sectors
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 Beryllium axially

 
تغير التفاعلية في واحدة الحجم في حاالت إضافة قطاعات البيريليوم تراكمياً و مقارنة بين ) ١٧(الشكل

 .إفرادياً في االتجاه القطري و في حالة إضافته شاقولياً باالتجاه المحوري لصينية البيريليوم
 
 

 .و محورياً على تفاعلية المفاعل منسرأثر إضافة قطاعات البيريليوم منفردة ) ٧(الجدول

التفاعلية في 
واحدة الحجم في 

) ن(القطاع 
 )مك(

حجم القطاع 
 )ن(
 )٣سم(

فائض التفاعلية  
اإلبتدائي الناتج 

عن إضافة 
 )ن(القطاع

 )مك(

نصف 
القطرالخارجي 

 للقطاع
 )سم(

نصف 
القطرالداخلي 

 للقطاع
 )سم(

رقم 
 النقطة

0.0١١69٦ 327.41 3.82967.7790.710 1 
0.0٠٩٤٨٥ 327.41 3.10557.05491.420.71 2 
0.0٠٧٩٢٧ 327.41 2.59556.54492.131.42 3 
0.0٠٥٩٧٢ 327.41 1.95555.90492.842.13 4 

0.00٤٢٧٥٣ 327.41 1.39985.34923.552.84 5 
0.00٣٤٥3١ 327.41 1.13065.084.263.55 6 
0.00٢٤٤٩٢ 327.41 0.80194.75134.974.26 7 
0.0014٦٢٩ 327.41 0.4794.42845.684.97 8 
0.00١1٥٦٩ 327.41 0.37884.32826.395.68 9 
0.0010٦٠١ 327.41 0.34714.29657.16.39 10 
0.0007٠٢٧ 327.41 0.23014.17957.817.1 11 
0.000٦٧٢٢ 327.41 0.22014.16958.527.81 12 
0.000٥٥٧٠ 327.41 0.18244.13189.238.52 13 
0.0000٨٧٦ 327.41 0.02873.97819.949.23 14 
0.0004٧٨ 327.41 0.15664.10610.659.94 15 

-0.000٢٠٠٣ 327.41 -0.06563.883811.3610.65 16 
-0.000٢١٢ 327.41 -0.06953.879912.0711.36 17 
-0.000٢٩٤ 327.41 -0.09633.853112.7812.07 18 

-0.000٢٨٥٢ 327.41 -0.09343.85613.4912.78 19 
-٠.٠٠٠٠٧٦٠ 327.41 -0.02493.924514.213.49 20 

 
 تجربة إضافة البيريليوم ، آقطاعات متساوية و مفردة ، محوريًا -٢-٢-١-٢

 ابتداء من أسفل صينية البيريليوم العلوية
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 رأينا في الفقرة السابقة أهمية إضافة البيريليوم محوريًا ، و تحققنا من أن إضافته محوريًا أهم من
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 Beryllium  axially-cum ulative

 Beryllium  axially single sectors

 
 التفاعلية في واحدة الحجم في حالة إضافة قطاعات البيريليوم إفرادياً في تغيرمقارنة بين ) ١٨(الشكل

 .االتجاه المحوري لصينية البيريليوم و تراكمياً
هذا يدعو مبدئيًا إلى رؤية أو تجريب اإلضافة المحورية المفردة لكل قطاع . إضافته قطريُا

و )١٨(و الشكلين ) ٧(لجدولانظر ا( محوري و دراسة أثره على فائض التفاعلية االبتدائي 
)١٩.(( 

 
 في وضعية إضافة قطاعات البيريليوم منفردة في CITATIONالمفاعل منسر المنمذج للكود ) ١٩(الشكل

 )).١٨(حالة القطاع رقم ( االتجاه الشاقولي 
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فة قطاعات البيريليوم تراكمياً و تغير التفاعلية في واحدة الحجم في حاالت إضامقارنة بين ) ٢٠(الشكل

 .إفرادياً في االتجاهين القطري و الشاقولي
أن إضافة البيريليوم محوريًا و بشكل قطاعات منفردة هو أنجع ) ٢٠(من المالحظ من الشكل 

مل ابسبب مع( الطرائق من حيث األثر النتروني أي رفع قيمة فائض التفاعلية االبتدائي للمفاعل 
 ).المشار إليه سابقًاالحجب الذاتي 

 
 
 

 
  الماء  الثقيل-٢-٢

 
 

يعتبر الماء الثقيل من أهم العواآس المعروفة ، و يمكن تلمس بعض خواصه العاآسة في المراجع 
في هذا الجدول تمثل ). ٨( حيث يمكن إجمال ما يفيدنا منها في الجدول ]   أجنبية٤-٣[  المختصة

ξ  الضياع اللوغارتمي للمهديء ، أما∑s، بينما تمثل  فتمثل المقطع العرضي الجهاري للتبعثر 
∑aمتصاص في حين تمثل  المقطع العرضي الجهاري لالL  مسافة التبعثر  و يمثل D معامل 

 .االنتثار
 
 

 الخواص التبطيئية لبعض المهدئات الشهيرة) ٨(الجدول
 ξ ∑s ξ∑s/ ∑a L(cm) D(cm) العاآس

 0.477 21 159 0.176 البيريليوم
 0.8 171 12000 0.370 ماء الثقيلال

 1.043 53 170 0.064 الغرافيت
 0.16 2.85 72 1.53 الماء العادي

 
يالحظ من هذا الجدول أن الماء الثقيل يأتي في المرتبة األولى بالنسبة لقدرته على التهدئة و 

 نواة نفي أالسبب في ذلك يكمن ( يليه الغرافيت و من ثم البيريليوم ) قلة االمتصاص(العكس 
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الماء الثقيل صغيرة مقارنة بنواة الغرافيت أو البيريليوم و بما أن قوانين التصادم 
طاقة المفقودة أثناء التبين بسهولة أن قرب الكتلتين المتصادمتين يجعل ] أجنبية٥[الميكانيكي

تيجة التصادم بينهما أآبر مما هي عليه حين وجود فرق آبير بين الكتلتين فإن هذا يعلل الن
 ).المحصول عليها

و آما فعلنا في حالة البيريليوم فسوف نقوم هنا بافتراض وجود ماء ثقيل موضوع في وعاء رقيق 
لن نأخذ . و هذا بدوره موضوع في صينية العاآس العلوي) أو األلومنيوم( من البولي اتيلين 

 . قطبالحسبان عند إجراء الحسابات سماآة الوعاء و سنعتبر وجود ماء ثقيل ف
 
 
تجربة إضافة الماء الثقيل  آقطاعات تراآمية ابتداء من مرآز صينية -١-١-٢-٢

 .العاآس نحو الخارج باستخدام خطوات متساوية
 

نقوم في هذه التجربة الحسابية بإضافة قطاعات أسطوانية من الماء الثقيل ليحل محل الحجوم 
س العلوي ، يكون لهذه القطاعات نفسها من الماء العادي الموجود أساساً في صينية العاك

انظر (السماكة نفسها و االرتفاع نفسه ، و لكنها ذات أنصاف أقطار داخلية و خارجية مختلفة 
يبلغ االرتفاع المشترك لهذه القطاعات ، كما هو عليه الحال في حالة البيريليوم )). ٩(الجدول
 أنصاف أقطارها فهي مبينة في  سم ، و هو ارتفاع صينية العاكس العلوي تماماً ، أما١٤,٢
 ).٩(الجدول

حيث يظهر أن إضافة القطاع ) ٩(نالحظ نتائج هذه اإلضافات لمختلف القطاعات في الجدول
. األسطواني األول ابتداء من المرآز يؤدي إلى نقصان فائض التفاعلية االبتدائي بدًال من زيادته

 .وقع من الماء الثقيلهذا يعني أن الماء أشد عكسًا للنترونات في هذا الم
 

أثر إضافة القطاعات من الماء الثقيل على تفاعلية المفاعل منسر عند إضافنها ابتداء من المرآز ) ٩(الجدول
 .نحو الخارج

التفاعلية في 
واحدة الحجم في 

) ن(القطاع 
 )مك(

نسبة حجوم 
 القطاعات

القطاع (
 ))١-ن/(ن

 )ن(حجم القطاع  
 )٣سم(

تغير التفاعلية 
 عن إضافة  الناتج

 )مك()ن(القطاع 

التفاعلية اإلجمالية 
تفاعلية القطاعات (

 ))ن(حتى القطاع 
نصف  )مك(

 القطرالخارجي
 )سم(

رقم 
 القطاع

-0.000811 59.93729-0.04873.90071.47675 1 
0.0015431.4697 88.092220.13594.03662.0385 2 
0.0004181.3196 116.24710.04864.08522.60025 3 

0.000921.2422 144.4020.13294.21813.162 4 
0.0009941.195 172.5570.17154.38963.72375 5 
0.0008891.1632 200.71190.17844.5684.2855 6 
0.0013421.1403 228.86680.30714.87514.84725 7 
0.0012051.123 257.02170.30985.18495.409 8 
0.0015471.1095 285.17670.44135.62625.97075 9 
0.0012651.0987 313.33160.39646.02266.5325 10 

0.001461.0899 341.48650.49866.52127.09425 11 
0.0014571.0824 369.64170.53867.05987.656 12 
0.0015161.0762 397.7960.6037.66288.21775 13 
0.0015111.0708 425.95160.64368.30648.7795 14 
0.0015261.0661 454.10580.69298.99939.341249 15 
0.0013861.062 482.26150.66849.66779.903 16 
0.0015071.0584 510.41650.769310.43710.46475 17 

0.001331.0552 538.57050.716211.153211.0265 18 
0.0011761.0523 566.72640.666411.819611.58825 19 
0.0008961.0497 594.88030.532912.352512.15 20 
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نالحظ أيضًا أن هذه الظاهرة تختفي مباشرة لدى إضافة القطاع الثاني و في هذا داللة 
 .على أن الماء الثقيل في حالة المفاعل منسر عاآس جيد و لكن ليس بجودة البيريليوم

 
 

0 2 4 6 8 10 12 14

-0.0020

-0.0015

-0.0010

-0.0005

0.0000

0.0005

0.0010

R
e
a
c
t
i
v
i
t
y
/
u
n
i
t
 
v
o
l
u
m
e
(
m
k
/
c
m
3
)

 
لنصف ) يل جميعها حتى القطاع نالناتجة عن إضافة قطاعات الماء الثق(تابعية التفاعلية الكلية ) ٢١(الشكل

 .قطر القطاع ن
 

فائض التفاعلية االبتدائي الكلي الناتج عن إضافة القطاعات تراآميًا و بالتدريج ) ٢١(يمثل الشكل 
 .من مرآز صينية العاآس العلوي باتجاه محيطها

 
 
 تجربة إضافة الماء الثقيل آقطاعات منفردة ابتداء من مرآز صينية -٢-٢-١

 .العلوي نحو محيطها باستخدام خطوات متساويةالعاآس 
 
 

نعود هنا لنضيف القطاعات المضافة في التجربة السابقة و لكن بشكل منفرد دون تراآم لهذه 
يظهر في هذا الجدول أن ). ١٠(نالحظ النتائج المبينة في الجدول )). ١٢(الشكل( القطاعات 

تفاعلية االبتدائي ، أما القطاعات األخرى إضافة القطاع األول يفضي إلى تغير سلبي لفائض ال
أما أهمية وحدة آتلة المادة أو حجمها . فتفضي آلها إلى تغيرات موجبة لفائض التفاعلية االبتدائي

 ).١٠(الذي يترجم بيانيًا محتويات الجدول) ٢٢(في األماآن المختلفة فتمكن رؤيتها في الشكل 
 أن سلوك الماء الثقيل في الحالتين مختلف بشكل تمكن مالحظة) ٢٢(و ) ٢١(بمقارنة الشكلين 

 .واضح مع أن القطاعات نفسها تضاف و في نفس المواقع
هذا يظهر أن تأثير وحدة الكتلة أو الحجم ذات تأثيرات مختلفة حسب هندسة المفاعل و حسب 

و سوف نعرض في المناقشة مختلف المقارنات بين العواآس المختلفة . تكوين مرآبات المفاعل
تبين هذه . بين العاآس الواحد في الحاالت المختلف ما عدا ما تمت تغطيته في هذا العرض

الحسابات بشكل غير قابل للشك أهمية دراسة المادة الواحدة باختالف المفاعل و في المفاعل 
 .الواحد في األماآن المختلفة
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 .لية المفاعل منسرأثر إضافة قطاعات الماء الثقيل  منفردة على تفاع) ١٠(الجدول

التفاعلية في 
واحدة الحجم في 

) ن(القطاع 
 )مك(

نسبة حجوم 
 القطاعات

القطاع (
 )١-ن/(ن

 
حجم القطاع 

 )ن(
 )٣سم(

تفاعلية 
 -) ن(القطاع 

تفاعلية 
القطاعات 

 )١-ن(
 )مك(

فائض التفاعلية 
اإلبتدائي الناتج 

عن إضافة 
 )ن(القطاع

 )مك(

نصف 
القطرالخارجي 

 للقطاع
 )سم(

 القطرالداخلي نصف
 للقطاع

 )سم(
رقم 
النقطة

-0.000811 59.93729 -0.04873.90071.476750.9151 
0.0004721.4697 88.09222 0.04163.9912.03851.476752 
0.0008441.3196 116.2471 0.09814.04752.600252.03853 
0.0006041.2422 144.402 0.08724.03663.1622.600254 
0.0004431.195 172.557 0.07644.02583.723753.1625 
0.0006621.1632 200.7119 0.13294.08234.28553.723756 
0.0007281.1403 228.8668 0.16664.1164.847254.28557 

0.000321.123 257.0217 0.08234.03175.4094.847258 
0.0003831.1095 285.1767 0.10914.05855.970755.4099 
0.0005411.0987 313.3316 0.16954.11896.53255.9707510 
0.0002991.0899 341.4865 0.10214.05157.094256.532511 
0.0002491.0824 369.6417 0.09224.04167.6567.0942512 
0.0006181.0762 397.796 0.24594.19538.217757.65613 
0.0005871.0708 425.9516 0.24994.19938.77958.2177514 
0.0004651.0661 454.1058 0.21134.16079.3412498.779515 
0.0005041.062 482.2615 0.24294.19239.9039.34124916 
0.0003981.0584 510.4165 0.20324.152610.464759.90317 
0.0005211.0552 538.5705 0.28074.230111.026510.4647518 
0.0004811.0523 566.7264 0.27274.222111.5882511.026519 

0.000321.0497 594.8803 0.19034.139712.1511.5882520 
 
 
 

0 2 4 6 8 10 12 14
-0.0010

-0.0008

-0.0006

-0.0004

-0.0002

0.0000

0.0002

0.0004

0.0006

0.0008

0.0010

R
e
a
c
t
i
v
i
t
y
/
u
n
i
t
 
v
o
l
u
m
e
(
m
k
/
c
m
3
)

  
قطر القطاع تابعية التفاعلية الناتجة عن إضافة قطاعات الماء الثقيل مفردة لنصف ) ٢٢(الشكل

 .ن
 
 
 تجربة إضافة الماء الثقيل آقطاعات تراآمية ابتداء من محيط صينية -٣-٢-١

 .العاآس العلوي نحو مرآزها باستخدام خطوات متساوية
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أثر إضافة القطاعات من الماء الثقيل على تفاعلية المفاعل منسر عند إضافنها تراآميًا ابتداء من ) ١١(الجدول

 .الخارج نحو الداخل

التفاعلية في 
واحدة الحجم في 

) ن(القطاع 
 )مك(

نسبة حجوم 
 القطاعات

القطاع (
 )١-ن/(ن

 
 )ن(حجم القطاع 

 )٣سم(

تغير التفاعلية 
بعد إضافة 

على ) ن(القطاع 
مجموع  تفاعلية 
القطاعات حتى 

 )١-ن(
 )مك(

التفاعلية اإلجمالية 
تفاعلية القطاعات (

 ))ن(حتى القطاع 
 )مك(

نصف 
 القطرالخارجي

 )سم(
رقم 
 النقطة

0.0003421 59.937290.020512.35251.47675 1 
0.0030341.4697 88.092220.267312.3322.0385 2 
0.0032841.3196 116.24710.381812.06472.60025 3 
0.0032551.2422 144.4020.4711.68293.162 4 
0.0031641.195 172.5570.545911.21293.72375 5 
0.0028061.1632 200.71190.563110.6674.2855 6 
0.0026821.1403 228.86680.613910.10394.84725 7 
0.0023141.123 257.02170.59489.495.409 8 
0.0023471.1095 285.17670.66948.89525.97075 9 
0.0016681.0987 313.33160.52268.22586.5325 10 
0.0011631.0899 341.48650.3977.70327.09425 11 
0.0020141.0824 369.64170.74457.30627.656 12 
0.0008461.0762 397.7960.33676.56178.21775 13 
0.0011811.0708 425.95160.5036.2258.7795 14 
0.0012481.0661 454.10580.56675.7229.341249 15 
0.0008561.062 482.26150.41295.15539.903 16 
0.0002191.0584 510.41650.11194.742410.46475 17 
0.0004911.0552 538.57050.26464.630511.0265 18 
0.0003991.0523 566.72640.22624.365911.58825 19 

0.000321.0497 594.88030.19034.139712.15 20 
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تابعية التفاعلية الناتجة عن إضافة قطاعات الماء الثقيل تراآميًا من الخارج نحو ) ٢٣(الشكل

 .الداخل  لنصف قطر القطاع ن
 

نقوم في هذه التجربة الحسابية بإضافة قطاعات أسطوانية من الماء الثقيل ليحل محل الحجوم 
 اآس العلوي و تكون هذه اإلضافة ابتداء نفسها من الماء العادي الموجود أساسًا في صينية الع
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و ) ١١(نجد النتائج معروضة في الجدول ).١(باتجاه القطاع رقم ) ٢٠رقم ( من القطاع األخير 
 ).٢٣(مرسومة في الشكل

 
 

 .آثر إضافة قطاعات الماء الثقيل  محوريًا في صينية العاآس العلوي) ١٢(الجدول

متوسط التفاعلية 
في واحدة الحجم 

قطاعات في ال
حتى القطاع رقم 

 )مك) (ن(

التفاعلية في 
واحدة الحجم 
في القطاع 

) ن(رقم 
 )مك(

 )ن(حجم القطاع 
 )٣سم(

تغير التفاعلية 
بعد إضافة 

على ) ن(القطاع 
مجموع  تفاعلية 
القطاعات حتى 

 )١-ن(
 )مك(

المستوى العلوي 
–للقطاع المحوري 
 ابتداء من األسفل

 )سم(

المستوى 
السفلي للقطاع 

–محوري ال
ابتداء من 
 األسفل

 )سم(
رقم 
 النقطة

0.0032110.0032 327.411.05140.710 1 
0.0027030.0022 327.410.71831.420.71 2 
0.0028850.0033 327.411.06452.131.42 3 
0.0026470.0019 327.410.6332.842.13 4 
0.0025810.0023 327.410.7583.552.84 5 

0.002430.0017 327.410.54764.263.55 6 
0.0022150.0009 327.410.30464.974.26 7 
0.0021680.0018 327.410.60165.684.97 8 
0.0019640.0003 327.410.10886.395.68 9 
0.0018970.0013 327.410.42267.16.39 10 
0.0017830.0006 327.410.21257.817.1 11 
0.0017010.0008 327.410.26148.527.81 12 
0.0015870.0002 327.410.07059.238.52 13 

0.001510.0005 327.410.16839.949.23 14 
0.0014580.0007 327.410.239710.659.94 15 
0.0014410.0012 327.410.385111.3610.65 16 
0.0013770.0004 327.410.116212.0711.36 17 
0.0013170.0003 327.410.097712.7812.07 18 
0.0013020.001 327.410.338813.4912.78 19 
0.0012830.0009 327.410.302514.213.49 20 

 
  تجربة إضافة الماء الثقيل آقطاعات متساوية و تراآمية ، محوريًا -٣-٢-١

 ابتداء من أسفل صينية البيريليوم العلوية
 
 

 قسمًا متساويًا و نقوم ٢٠آما في حالة البيريليوم نقوم بتقسيم ارتفاع صينية العاآس العلوي إلى 
بإضافة هذه القطاعات بشكل تراآمي ابتداء من أسفل الصينية فنجد النتائج المعروضة في 

نالحظ أن إضافة الماء ). ١٢(من الجدول  ) ٧( محتوى العمود) ٢٤(يمثل الشكل ). ١٢(الجدول
ثقيل في االتجاه الشاقولي على آامل سطح صينية العاآس العلوي يؤدي دائمًا إلى زيادة في ال

فائض التفاعلية االبتدائي للمفاعل على الرغم أن إضافة واحدة الكتلة في القطاع األول أدت إلى 
ف من يبدو أن هذا مفعول حسابي فقط ألن الماء الثقيل أآث. انخفاض في فائض التفاعلية االبتدائي

آما هو الحال ( الماء العادي و بالتالي سوف تؤدي إضافته إلى زيادة دائمة في التفاعلية االبتدائية 
 ). في اإلضافات األخرى التي تلي األولى



 34

0 2 4 6 8 10 12 14 16
0.0010

0.0015

0.0020

0.0025

0.0030

0.0035

R
e
a
c
t
i
c
v
i
t
y
/
u
n
i
t
 
v
o
l
u
m
e
(
m
k
/
c
m
3
)

 
اه المحوري تغير التفاعلية في واحدة الحجم في حالة إضافة قطاعات الماء الثقيل تراآميًا و باالتج) ٢٤(الشكل

 .لصينية البيريليوم
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 Radially cumulatively in-out
 Radially singularly
 Radially cumulatively out-in
 Axially

 
مقارنة بين تغير التفاعلية في واحدة الحجم لمختلف طرائق تعبئة صينية العاآس العلوي بالماء ) ٢٥(الشكل
 .الثقيل

 ).٢٥(يمكن اآلن إيراد مقارنة بين جميع هذه األوضاع في الشكل 
اء الثقيل في االتجاه المحوري لصينية العاآس العلوي ليس أن إضافة الم) ٢٥(نالحظ من الشكل

أفضل طرائق اإلضافات بالمطلق آما آان الحال عليه في حالة البيريليوم ، و هذه نتيجة لم تكن 
 .متوقعة بتاتًا

آما نالحظ بشكل واضح أن التعبئة من الخارج نحو الداخل تراآميًا للماء الثقيل يعطي أهمية 
الحظ ( األولى تفوق تقريبًا أهمية التعبئة المحورية للقطاعات المحورية األولى آبيرة للقطاعات 

 ).أن المقارنة تتم على واحدة الكتلة و ليس على مفعول القطاع على التفاعلية
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  الغرافيت-٣-٢
 

، و اآلن )) ٨(انظر الجدول(تم الحديث سابقاً عن أهمية الغرافيت كعاكس للنترونات 
ر واحد حيث نمأل محورياً الصينية مباشرة لنجد أن فعالية نقوم بحساب مختص
تغنينا هذه التجربة عن التجارب األخرى باعتبار .  مك١٨,٨٩٥٩الغرافيت الكلية هي 

 .أن التفصيل مماثل للتفصيل الوارد في حاالت البيريليوم و الماء الثقيل
 

 تغير بعض خصائص المفاعل بوجود -٣
 العاآس العلوي للمفاعل

 
 
قيم بعض الخصائص النترونية بوجود عاكس علوي بسماكة ) ١-١٢(بن الجدول ي

 . سم١٠,٩٥
 
 

 قيم بعض الخصائص النترونية المرجعية و الجديدة للمفاعل): ١-١٢(الجدول
 العنصر القيمة الجديدة %التغير  القيمة المرجعية مالحظات

-٦٫٥٥  مك٦٫٣٦٦٣   فعالية قضيب التحكم )مك( ٥٫٩٤٩٣ 
 فعالية المنظمات )مك (٠٫٥٢٨٥ ١٢٫٣  مك٠٫٤٦٣٥ ظملكل من

 احتياطي التفاعلية - -  مك٣٫٩٣٠٤ 
 هامش إغالق المفاعل - -   مك٠٫٨٨٩٧ 
 8.84264*1011 

 ثا.٢سم/ن
3.9 ٨٫٦٤٨١٨*1011 التدفق الحراري في قنوات التشعيع 

 الداخلية
 4.97377*1011 

 ثا.٢سم/ن
قنوات التشعيع التدفق الحراري في  1011*4.8586 2.3

 ااخارجية
 ملء الصينية العلوية بالعاآس  مك٢٢٫٣٠٦٧ 0  مك٢٢٫٣٠٦٧ 

 
 

 
 

أن قيمة فعالية قضيب التحكم قد انخفضت بينما ارتفعت قيمة ) ١-١٢(يالحظ من الجدول
هذه النتيجة متوقعة و ذلك ألن وجود البيريليوم في الصينية العلوية يعمل . فعالية المنظم
ال يصل ) و خاصة السريعة منها ( ات مما يجعل عدداً كبيراً من النترونات كعاكس للنترون

إلى قضيب التحكم فيظهر و كأن قضيب التحكم لم يعد فاعالً كما كان عليه حاله قبل إضافة 
أما بالنسبة للمنظم الذي ازدادت فعاليته فاألمر على العكس من قضيب التحكم . العاكس

فهنا المنظم يقع خارج قلب المفاعل و خارج العاكس أيضاً و . المحصور بالبيريليوم العلوي
( يتسبب وضع عاكس في الجهة العلوية من المفاعل ، يتسبب في عودة الكثير من النترونات 

إلى جهات أخرى مما يزيد التدفق النتروني في جوار المنظم فترتفع ) أو على األقل انحرافها
 .فعاليته لهذا

 التفاعلية فال يمكن استنتاج أي جديد سيما و أن إضافة طبقات البيريليوم أما بالنسبة الحتياطي
األمر نفسه ينطبق إلى حد . بحد ذاته يؤمن احتياطياً كبيراً يجعل المقارنة غير ذات جدوى
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كبير على وضع هامش إغالق المفاعل حيث يتعلق هامش إغالق المفاعل بكل من احتياطي 
) استهالك التفاعلية( ة بشكل عام مضافة إلى التفاعلية السالبة التفاعلية و التفاعلية الموجب

 .االتجة عن وجود قضيب التحكم و المنظمات في المفاعل
أما تعليل انخفاض التدفقات النترونية في قنوات التشعيع فتعليله يكون بالنظر إلى أشكال 

 ).انظر الشكل    ( التدفقات قبل و بعد إضافة العاكس 
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مقارنة بين التدفق النتروني القطري في مستوي موقع تشعيع العينة الداخلي في ) ١-٢٥(الشكل

 الحالتين المرجعية و في حالة إضافة العاآس العلوي للمفاعل
 

حيث يظهر جلياً أن انخفاض التدفق يكون على أعلى درجاته في المنطقة المركزية للقلب ثم 
 . ى أن يصبح مهمالً في المناطق الواقعة خارج حوض المفاعل تمامايصغر بالتدريج إل

 
 
 
 

 

 النتائج و المناقشة-٣
 

رأينا في الفقرة السابقة جملة من النتائج الحسابية التي تعنى بالطرائق المختلفة لتعبئة صينية 
مادة و و بما أن هذا العمل يختص بأمثلة . العاآس العلوي و آذلك بأنواع مختلفة من العواآس

أبعاد العواآس فإننا سوف نتطرق إلى هذه األمثلة بالتفصيل ، و بمراعاة الجوانب الهندسية و 
 .التطبيقية للنتائج

 
 

  أمثلة مادة العاكس و أبعادها من الناحية النترونية-١-٣
 

  بعض االعتبارات حول البيريليوم-١-١-٣
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افة واحدة الكتلة على فائض التفاعلية قمنا عند الحديث حول البيريليوم بمقارنة بين أثر إض
إال أن الحديث عن أثر وسطي . االبتدائي في حاالت التعبئة المختلفة و لكن للقطاع الواحد

بسبب أن اإلضافات في الواقع تكون ككتلة واحدة (للقطاعات عند إضافتها تراكمياً أكثر جدوى 
، حيث يقصد بأثر وسطي ) ةدفعة واحدة و ليس على شكل إضافات متتالية لقطاعات صغير

 :مجموع آثار القطاعات المختلفة مقسوماً على مجموع كتلها حسب العالقة التالية
 

∑
=

=

=
nosn

n
n

1

ρρ                                                                      (1) 

 في ٢٠(  القطاعات الالزمة لتعبئة الصينية  هو عددnosهي تفاعلية القطاع ن ، و nρحيث 
وسطي أثر قطاع البيريليوم على التفاعلية في المفاعل و ) ١٣(نالحظ في الجدول ). حالتنا

 .تمثيالً بيانياً لمعطيات هذا الجدول) ٢٦(يمثل الشكل 
من المالحظ أن أفضل استثمار للبيريليوم يكون في القطاع األول المضاف محورياً ، يليه 
استثماره في القطاع الثاني المضاف محورياً و تراكمياً ، يليه استثماره في القطاع الثاني 

 .الخ...المضاف محورياً و إفرادياً 
 

مقارنة بين آثار إضافة قطاعات البيريليوم قطريًا في مختلف الحاالت و محوريًا في الحالة ) ١٣(الجدول
 .التراآمية

وسطي 
التفاعلية 

التراآمية في 
حدة الحجم  وا

 لللقطاع رقم
 )ن(

/مك(محوريًا
 )٣سم

وسطي التفاعلية 
التراآمية في 

واحدة الحجم  
)ن (لللقطاع رقم
-خارج

 )٣سم/مك(داخل

تغير 
التفاعلية 
التراآمي 

 داخل -خارج
حتى القطاع 

 )ن (رقم
 )مك(

وسطي التفاعلية 
في واحدة الحجم 
لللقطاع المفرد  

 )ن (رقم
 )٣سم/مك(

تغير 
التفاعلية 
للقطاعات 
المفردة 

 )مك(

وسطي 
التفاعلية في 
واحدة الحجم 
حتى القطاع 

 )ن (رقم
 )٣سم/مك(

تغير 
التفاعلية 
التراآمي 
-داخل

خارج 
 )مك(

 نصف القطر
 الخارجي

 )سم(

 نصف القطر
 الداخلي

 )سم(

نقطة
 رقم
 
 

0.011697 0.003130.2989 0.0029110.17450.0029110.1745 1.47675 0.915 1 
0.00981 0.0031130.5536 0.0022960.20230.003530.3481 2.0385 1.47675 2 
0.009068 0.0030690.7242 0.003770.43830.0030610.2863 2.60025 2.0385 3 
0.008409 0.003010.8553 0.0029120.42050.0034620.6058 3.162 2.60025 4 
0.007732 0.0029420.9573 0.0031660.54630.0034780.607 3.72375 3.162 5 
0.007136 0.0028671.135 0.0034230.6870.0035430.7485 4.2855 3.72375 6 
0.006597 0.002771.1415 0.0033530.76730.0034980.766 4.84725 4.2855 7 
0.006154 0.0026781.2099 0.0032820.84360.0035480.9615 5.409 4.84725 8 
0.005706 0.0025791.0898 0.0031590.9010.0035831.0675 5.97075 5.409 9 
0.005366 0.0025081.296 0.0032261.01080.0035831.1211 6.5325 5.97075 10 
0.005002 0.0023991.2285 0.0029751.01580.0035831.2249 7.09425 6.5325 11 
0.0047 0.0023051.2851 0.0024830.91780.0035751.3038 7.656 7.09425 12 

0.004433 0.0021961.3128 0.002741.090.0035551.3615 8.21775 7.656 13 
0.004177 0.0020731.1596 0.0022290.94950.0035051.3451 8.7795 8.21775 14 
0.003969 0.0019851.1614 0.0024591.11680.0034521.3851 9.34125 8.7795 15 
0.003764 0.0018881.2005 0.0020690.9980.0033921.4079 9.903 9.34125 16 
0.003573 0.0017571.008 0.0019611.00090.0033551.5519 10.46475 9.903 17 
0.003413 0.0016921.0368 0.001790.96430.0032881.4435 11.0265 10.46475 18 
0.00326 0.0015841.4963 0.0016670.94450.003221.4604 11.58825 11.0265 19 
0.00313 0.0005780.3436 0.0015860.94360.003131.3237 12.15 11.58825 20 

 
لنالحظ أن استثمار البيريليوم في القطاعات المحورية إفراديًا يكون في القطاعات الخمسة األولى 

سوف نختار التعبئة . ينية العاآس العلويأفضل منه في جميع طرائق التعبئة القطرية لص
 . المحورية للبيريليوم آممثل ألفضل تعبئة للبيريليوم
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مقارنة بين اآلثار الوسطية إلضافة القطاعات من البيريليوم على تفاعلية المفاعل منسر عند ) ٢٦(الشكل

 و  شكل إفرادي و بشكل تراآمي من الخارج نحو الداخلإضافتها بشكل تراآمي من الداخل إلى الخارج و ب
مقارنة بين آثار إضافة قطاعات الماء الثقيل  قطريًا في ) ١٨(الجدول.محوريًا بشكل تراآمي و بشكل إفرادي

 .مختلف الحاالت و محوريًا في الحالة التراآمية
ة قطاعات البيريليوم إفراديًا في االتجاه المحوري تغير التفاعلية في واحدة الحجم في حالة إضافمقارنة بين ) ١٤(الجدول

 لصينية البيريليوم و تراآميًا
وسطي 

التفاعلية 
التراآمية في 

واحدة الحجم  
 لللقطاع رقم

 )ن(
/مك(محوريًا
 )٣سم

وسطي التفاعلية 
التراآمية في 

واحدة الحجم  
)ن (لللقطاع رقم
-خارج

 )٣سم/مك(داخل

تغير 
التفاعلية 
التراآمي 
 -خارج

حتى اخل د
القطاع 

 )ن (رقم
 )مك(

وسطي التفاعلية 
في واحدة الحجم 
لللقطاع المفرد  

 )ن (رقم
 )٣سم/مك(

تغير 
التفاعلية 
للقطاعات 
المفردة 

 )مك(

وسطي 
التفاعلية في 
واحدة الحجم 
حتى القطاع 

 )ن (رقم
 )٣سم/مك(

تغير 
التفاعلية 
التراآمي 
-داخل

خارج 
 )مك(

 نصف القطر
 الخارجي

 )سم(

 طرنصف الق
 الداخلي

 )سم(

نقطة
 رقم
 
 
 

0.0032110.001283 0.0205-0.00081-0.0487-0.00081-0.0487 1.47675 0.915 1 
0.0027030.001292 0.26730.0004720.04160.0005890.1359 2.0385 1.47675 2 
0.0028850.001268 0.38180.0008440.09810.0005140.0486 2.60025 2.0385 3 
0.0026470.001231 0.470.0006040.08720.0006570.1329 3.162 2.60025 4 
0.0025810.001183 0.54590.0004430.07640.0007570.1715 3.72375 3.162 5 

0.002430.001126 0.56310.0006620.13290.0007910.1784 4.2855 3.72375 6 
0.0022150.001067 0.61390.0007280.16660.0009160.3071 4.84725 4.2855 7 
0.0021680.001001 0.59480.000320.08230.0009740.3098 5.409 4.84725 8 
0.0019640.000937 0.66940.0003830.10910.001080.4413 5.97075 5.409 9 
0.0018970.000856 0.52260.0005410.16950.0011110.3964 6.5325 5.97075 10 
0.0017830.000802 0.3970.0002990.10210.0011650.4986 7.09425 6.5325 11 
0.0017010.000773 0.74450.0002490.09220.0012070.5386 7.656 7.09425 12 
0.0015870.000658 0.33670.0006180.24590.0012480.603 8.21775 7.656 13 

0.001510.000637 0.5030.0005870.24990.0012810.6436 8.7795 8.21775 14 
0.0014580.000563 0.56670.0004650.21130.001310.6929 9.34125 8.7795 15 
0.0014410.000448 0.41290.0005040.24290.0013180.6684 9.903 9.34125 16 
0.0013770.000359 0.11190.0003980.20320.0013380.7693 10.46475 9.903 17 
0.0013170.000401 0.26460.0005210.28070.0013370.7162 11.0265 10.46475 18 
0.0013020.000359 0.22620.0004810.27270.0013220.6664 11.58825 11.0265 19 
0.0012830.00032 0.19030.000320.19030.0012830.5329 12.15 11.58825 20 

 
 ض االعتبارات حول الماء الثقيل بع-٢-١-٣
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 Heavy water radially in-out
 Heavy water radially single sectors
 Heavy water radially out-in
 Heavy water axially cumulative

 
مقارنة بين اآلثار الوسطية إلضافة القطاعات من الماء الثقيل على تفاعلية المفاعل منسر عند ) ٢٧(الشكل

 و  إضافتها بشكل تراكمي من الداخل إلى الخارج و بشكل إفرادي و بشكل تراكمي من الخارج نحو الداخل

 .بشكل تراكميمحورياً 
 
 

رأينا في حالة البيريليوم أن أفضل استثمار له يكون إذا ما استعمل في االتجاه المحوري و في 
نتائج توسيط ) ١٤(تظهر في الجدول. سوف نرى هنا حالة الماء الثقيل. القطاع األول تحديدًا

اني لمعطيات الرسم البي) ٢٧(التفاعلية في واحدة الحجم في مختلف الحاالت و يمثل الشكل 
 ).١٤(الجدول

نالحظ أنه في حالة الكربون يكون الشكل المحوري التراآمي للتعبئة هو األفضل في النقاط 
األربع عشرة األولى ، يأتي في المرتبة الثانية التعبئة القطرية من الخارج إلى الداخل بالنسبة 

مية آممثل للغرافيت في سياق نعتبر هنا أيضًا التعبئة المحورية التراآ. للقطاعات األولى فقط
 .المقارنة بين العواآس المختلفة

 
  بعض االعتبارات حول الغرافيت-٣-١-٣
 
 

كنا قد رأينا في الفقرتين السابقتين مقارنة بين الطرائق المختلفة لتعبئة صينية العاكس العلوي 
سبة للغرافيت إال أن و كان بودنا عرض األشياء نفسها بالن. في حالتي البيريليوم و الماء الثقيل

 مك حين ملء ١٨,٨فقد وجد بالحساب أن فعالية الغرافيت تصل إلى  .االختصار هنا أجدى
 .كامل صينية العاكس العلوي به ، مما يعني أنه عاكس ممتاز للنترونات

  مقارنة بين العواآس الثالثة -٤-١-٣
 
 

رونية هو مادة البيريليوم ، يليها نستطيع القول إذًا أن أفضل مواد العاآس من وجهة النظر النت
 .الغرافيت و من ثم الماء الثقيل في حالة المفاعل منسر

أما فيما يتعلق بأبعاد العاآس من وجهة النظر النترونية فال بد من الدخول في القطاع األول و 
 )).١٥(انظر الجدول (معرفة أفضل نواحيه من وجهة النظر النترونية 
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 .صلة للقطاع األول محوريًا في حالة البيريليومدراسة مف) ١٥(الجدول

فائض التفاعلية  الثخانة )سم(النهاية العليا )سم(النهاية السفلى القطاع
االبتدائي 

 )مك(اإلجمالي 
٤٫٤٩٦٦ ٠٫١١٢٣٥ ١٦٫٥٨٧٦٥ ١٦٫٧ ١ 
٤٫٥٧١٠ ٠٫١١٢٣٥ ١٦٫٤٧٥٣ ١٦٫٥٨٧٦٥ ٢ 
٤٫٦٩٥٨ ٠٫١١٢٣٥ ١٦٫٣٦٢٩٥ ١٦٫٤٧٥٣ ٣ 
٤٫٧١٠٧ ٠٫١١٢٣٥ ١٦٫٢٥٠٦ ١٦٫٣٦٢٩٥ ٤ 
٤٫٤٩٨٧ ٠٫١١٢٣٥ ١٦٫١٣٨٢٥ ١٦٫٢٥٠٦ ٥ 

 
 

 مم و موضوع على ١,١٢٣٥أن أفضل أبعاد العاكس هي حوالي ) ١٥(يتبين من الجدول
 من ٣ مم من أسفل صينية العاكس العلوي و في هذه الحالة ينتج كل سم٤,٤٩٤ارتفاع قدره 

 من الميلي كي مقارنة مع ما ينتجه %١,٥ مك أي أكثر من ٠,٠١٦٠٧البيريليوم ما مقداره 
 الواحد ينتج أكثر من خمسة ٣ مك أي أن السم٠,٠٠٣١٣ و سطياً في الصينية و هو ٣كل سم

 . الوسطي في صينية العاكس العلوي٣أضعاف ما ينتجه السم
 

  أمثلة مادة العاآس و أبعادها من الناحية االقتصادية-١-٣
 

احية االقتصادية ال بد من دراسة آلفة واحدة التفاعلية في ألمثلة مادة العاآس و أبعادها من الن
الحاالت المختلفة ، لذا ال بد من معرفة القيم التقديرية لكلفة واحدة الكتلة من المواد الثالث 

 .]٩-٧[بعض القيم المأخوذة من المراجع) ١٦(يبين الجدول . المذآورة
 

 .قيم واحدة الكتلة للعواآس المختلفة) ١٦(الجدول
 الغرافيت الماء الثقيل البيريليوم لمادةا

 ٥-٢,٥ ٥٠٠-٣٨٥ ٧٥٠-٦٠٠ )كغ/أ.د(السعر

 ٢,٢٥ ١,١٠٦ ١,٨٢ ) ٣سم/غ(الكثافة المعتمدة للمادة 

 ٧٢-٣٦ ٣٦٢١-٢٧٨٨ ٨٩٣٨-٧١٥٠ كلفة تعبئة صينية العاكس العلوي من المادة

 

األمريكي في حالة التعبئات كيف تصبح كلفة واحدة التفاعلية بالدوالر ) ٢٢(لنالحظ في الجدول

فنجد مقارنة بين كلفة واحدة ) ٣٢(أما في الشكل. المختلفة للبيريليوم في صينية العاكس العلوي

.  دوالرات أمريكية٣ و ٣٨٥ و ٦٠٠التفاعلية بين هذه العواكس في حالة كلفت واحدة الكتلة 

انظر ( لعليا للغرافيت حتى في حال أخذت الكلفة ا. نالحظ أن الغرافيت هو أفضل العواكس

نستنتج أن أفضل . فإن الغرافيت يبقى أفضل هذه العواكس)) ٣٣(و الشكل ) ٢٣(الجدول 

أما القول على العاكسين اآلخرين و هما . العواكس من وجهة النظر اإلقتصادية هو الغرافيت

 ا يمثالن حالة ، و هم) ٢٨(أو إلى الشكل) ٢٧(الماء الثقيل و البيريليوم فإذا نظرنا إلى الشكل
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مقارنة بين آلف واحدة التفاعلية عند إضافة قطاعات البيريليوم قطريًا في مختلف الحاالت و ) ١٧(الجدول
 . دوالر أمريكي للكغ الواحد٦٠٠محوريًا في الحالة التراآمية عند الكلفة 

آلفة واحدة التفاعلية 
في ) مك/دوالر أمريكي(

 )ن (القطاع رقم
 محوريا

آلفة واحدة 
دوالر (لتفاعلية ا

مك /أمريكي
 )ن (لللقطاع رقم)

 داخل-خارج

آلفة واحدة 
التفاعلية 

دوالر (
) مك /أمريكي

لللقطاع المفرد  
 )ن (رقم

آلفة واحدة 
التفاعلية 
الوسطية 

دوالر (
مك /أمريكي

حتى القطاع )
-داخل-)ن (رقم

 خارج

 نصف القطر
 الخارجي

 )سم(

 نصف القطر
 الداخلي

 )سم(
رقم 
 النقطة

94.9354.66381.26381.261.47675 0.915 1 
113.15356.62483.35314.412.0385 1.47675 2 

122.4361.69294.4362.652.60025 2.0385 3 
131.99368.72381.18320.663.162 2.60025 4 
143.55377.3350.61319.123.72375 3.162 5 
155.54387.22324.29313.324.2855 3.72375 6 
168.25400.79331.09317.294.84725 4.2855 7 
180.37414.51338.19312.895.409 4.84725 8 
194.55430.39351.33309.755.97075 5.409 9 
206.86442.56344.08309.836.5325 5.97075 10 

221.9462.66373.15309.777.09425 6.5325 11 
236.16481.58447.05310.477.656 7.09425 12 

250.4505.5405.09312.258.21775 7.656 13 
265.74535.49497.95316.688.7795 8.21775 14 
279.67559.2451.34321.69.34125 8.7795 15 

294.9587.8536.38327.219.903 9.34125 16 
310.69631.65566.05330.8210.46475 9.903 17 
325.24656.03619.95337.6111.0265 10.46475 18 

340.5700.79666.03344.7111.58825 11.0265 19 
354.661921.76699.78354.6612.15 11.58825 20 

 
 دوالرات  ٥ و ٣٨٥ و ٦٠٠مقارنة بين آلف واحدة التفاعلية في حاالت العواآس المختلفة الكلفة ) ١٨(الجدول

 .واحدأمريكية للكغ ال

آلفة واحدة التفاعلية 
في ) مك/دوالر أمريكي(

 )ن (القطاع رقم
 غرافيت-محوريا

آلفة واحدة 
دوالر (التفاعلية 
في ) مك/أمريكي

 )ن (القطاع رقم
 ماء ثقيل-محوريا

آلفة واحدة التفاعلية 
في ) مك/دوالر أمريكي(

 )ن (القطاع رقم
 بيريليوم-محوريا

 السوية العليا
 )سم(

 السوية الدنيا
 )سم(

رقم 
 النقطة

-231.66132.6 94.90.710 1 
-27.28157.56 113.151.420.71 2 
-63.22147.57 122.42.131.42 3 
116.01160.84 131.992.842.13 4 
109.89164.98 143.553.552.84 5 

48.67175.26 155.544.263.55 6 
86.7192.2 168.254.974.26 7 

51.86196.39 180.375.684.97 8 
43.32216.79 194.556.395.68 9 
43.16224.48 206.867.16.39 10 
59.75238.76 221.97.817.1 11 
48.42250.28 236.168.527.81 12 
43.26268.31 250.49.238.52 13 
48.32281.93 265.749.949.23 14 

48.7291.95 279.6710.659.94 15 
44.99295.53 294.911.3610.65 16 
40.37309.24 310.6912.0711.36 17 

33.2323.31 325.2412.7812.07 18 
34.07327 340.513.4912.78 19 
28.62331.82 354.6614.213.49 20 
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م و الماء الثقيل و الغرافيت في حالة الكلفة مقارنة كلفة واحدة التفاعلية في حاالت البيريليو) ٢٨(الشكل

 )).١٨(جدول( دوالرات أمريكية لواحدة الكتلة من العاكس على الترتيب٥ و ٣٨٥، ٦٠٠(

 الماء العواكس بالسعر األدنى، فإننا نجد أن البيريليوم رغم ارتفاع سعر الكغ منه مقارنة مع 
 

 ٥٠٠ و ٦٠٠الت البيريليوم و الماء الثقيل و الكلفة مقارنة بين آلف واحدة التفاعلية في حا) ١٩(الجدول
 .دوالرًا  أمريكيًا للكغ الواحد

دوالر (آلفة واحدة التفاعلية 
 )ن (في القطاع رقم) مك/أمريكي

 ماء ثقيل-محوريا

دوالر (آلفة واحدة التفاعلية 
 )ن (في القطاع رقم) مك/أمريكي

 بيريليوم-محوريا
 السوية العليا

 )سم(
 ياالسوية الدن

 )سم(
رقم 
النقطة

172.21 94.9 0.71 0 1 
204.62 113.15 1.42 0.71 2 
191.65 122.4 2.13 1.42 3 
208.88 131.99 2.84 2.13 4 
214.26 143.55 3.55 2.84 5 
227.61 155.54 4.26 3.55 6 
249.62 168.25 4.97 4.26 7 
255.06 180.37 5.68 4.97 8 
281.54 194.55 6.39 5.68 9 
291.54 206.86 7.1 6.39 10 
310.08 221.9 7.81 7.1 11 
325.04 236.16 8.52 7.81 12 
348.45 250.4 9.23 8.52 13 
366.14 265.74 9.94 9.23 14 
379.16 279.67 10.65 9.94 15 
383.8 294.9 11.36 10.65 16 

401.61 310.69 12.07 11.36 17 
419.88 325.24 12.78 12.07 18 
424.67 340.5 13.49 12.78 19 
430.93 354.66 14.2 13.49 20 

 
، فإنه من ) ٣٤(و الشكل ) ٢٤(الجدول ( أما إذا أخذت الكلفة العليا للماء الثقيل و الدنيا للبيريليوم 

 .الواضح أن البيريليوم يصبح أفضل من الماء الثقيل بالنسبة لجميع القطاعات المحورية
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 ٥٠٠، ٦٠٠(مقارنة كلفة واحدة التفاعلية في حاالت البيريليوم و الماء الثقيل في حالة الكلفة ) ٢٩(الشكل

 )).١٩(جدول(دوالرات أمريكية لواحدة الكتلة من العاكس على الترتيب
 

ماء الثقيل ، إال أنه أقل آلفة من الماء الثقيل بالنسبة للقطاعات الخمسة عشر األولى ، و يصبح ال
 اآلن لنأخذ الكلفة العليا للبيريليوم و الكلفة . الثقيل أقل آلفة من أجل القطاعات التالية حتى العشرين

 
 ٥٠٠ و ٦٠٠مقارنة بين آلف واحدة التفاعلية في حاالت البيريليوم و الماء الثقيل و الكلفة ) ٢٠(الجدول

 .دوالرًا  أمريكيًا للكغ الواحد

ر دوال(آلفة واحدة التفاعلية 
 )ن (في القطاع رقم) مك/أمريكي

 ماء ثقيل-محوريا

دوالر (آلفة واحدة التفاعلية 
 )ن (في القطاع رقم) مك/أمريكي

 بيريليوم-محوريا
 السوية العليا

 )سم(
 السوية الدنيا

 )سم(
رقم 
النقطة

172.21 118.62 0.71 0 1 
204.62 141.44 1.42 0.71 2 
191.65 153.01 2.13 1.42 3 
208.88 164.99 2.84 2.13 4 
214.26 179.44 3.55 2.84 5 
227.61 194.43 4.26 3.55 6 
249.62 210.32 4.97 4.26 7 
255.06 225.47 5.68 4.97 8 
281.54 243.18 6.39 5.68 9 
291.54 258.58 7.1 6.39 10 
310.08 277.38 7.81 7.1 11 
325.04 295.2 8.52 7.81 12 
348.45 313 9.23 8.52 13 
366.14 332.17 9.94 9.23 14 
379.16 349.59 10.65 9.94 15 
383.8 368.62 11.36 10.65 16 

401.61 388.36 12.07 11.36 17 
419.88 406.55 12.78 12.07 18 
424.67 425.63 13.49 12.78 19 
430.93 443.33 14.2 13.49 20 
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 ٣٨٥، ٧٥٠( كلفة واحدة التفاعلية في حاالت البيريليوم و الماء الثقيل في حالة الكلفة مقارنة) ٣٠(الشكل

 )).٢٠(جدول(دوالرات أمريكية لواحدة الكتلة من العاكس على الترتيب
فإننا نجد أن البيريليوم يعود أفضل من )) ٣٠(و الشكل) ٢٠(الجدول( العليا للماء الثقيل أيضًا 

 .القطاع األخير حيث يكون عنده الماء الثقيل أوفر من البيريليومالماء الثقيل باستثناء 
 فإننا )) ٣٦(و الشكل) ٢٦(الجدول( اآلن لنأخذ حالة الكلفة العليا للبيريليوم و الدنيا للماء الثقيل 

 
 ٣٨٥ و ٧٥٠مقارنة بين آلف واحدة التفاعلية في حاالت البيريليوم و الماء الثقيل و الكلفة ) ٢١(الجدول

 .الرًا  أمريكيًا للكغ الواحددو

دوالر (آلفة واحدة التفاعلية 
 )ن (في القطاع رقم) مك/أمريكي

 ماء ثقيل-محوريا

دوالر (آلفة واحدة التفاعلية 
 )ن (في القطاع رقم) مك/أمريكي

 بيريليوم-محوريا
 السوية العليا

 )سم(
 السوية الدنيا

 )سم(
رقم 
النقطة

132.6 118.62 0.71 0 1 
157.56 141.44 1.42 0.71 2 
147.57 153.01 2.13 1.42 3 
160.84 164.99 2.84 2.13 4 
164.98 179.44 3.55 2.84 5 
175.26 194.43 4.26 3.55 6 
192.2 210.32 4.97 4.26 7 

196.39 225.47 5.68 4.97 8 
216.79 243.18 6.39 5.68 9 
224.48 258.58 7.1 6.39 10 
238.76 277.38 7.81 7.1 11 
250.28 295.2 8.52 7.81 12 
268.31 313 9.23 8.52 13 
281.93 332.17 9.94 9.23 14 
291.95 349.59 10.65 9.94 15 
295.53 368.62 11.36 10.65 16 
309.24 388.36 12.07 11.36 17 
323.31 406.55 12.78 12.07 18 

327 425.63 13.49 12.78 19 
331.82 443.33 14.2 13.49 20 
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 ٣٨٥، ٧٥٠(مقارنة كلفة واحدة التفاعلية في حاالت البيريليوم و الماء الثقيل في حالة الكلفة ) ٣١(الشكل

 )).٢١(جدول(دوالراً أمريكياً لواحدة الكتلة من العاكس على الترتيب

بتداء من الرابع و يبقى نجد أن الماء الثقيل أصبح أفضل من البيريليوم لجميع القطاعات ا

 .البيريليوم أفضل من الماء الثقيل من ناحية الكلفة في القطاعات األربعة األولى فقط
بهذا نكون قد أشبعنا هذه الدراسة مناقشة ، و نود أن نؤآد على أن تطبيق هذه النتائج يمكن أن 

 .يكون مباشرًا على المفاعل منسر إذا ما توافرت الهمة الالزمة لذلك
 

 التوصيات-٤
 

رأينا في الفقرة السابقة أن اختيار نوع العاآس و أبعاده يتوقف على عوامل نترونية و اقتصادية ، 
و بالتالي سوف يتم اختيار نوع العاآس تبعًا لإلمالءات المفروضة من ضرورات تشغيل 

 .لهذا السبب ال يمكن إعداد توصيات بخصوص المفاعل منسرإال حسب الظروف. المفاعل
ال أنه البد من إبراز أهمية بعض الحقائق في هذا السياق ، و منها أنه ال يمكن تقدير أهمية إ

العاآس بالقياس بأهميته في مفاعل آخر ذي ترآيب هندسي مخالف ، و إنما يجب أن تدرس آل 
 و هو برنامج ممتاز للمقارنة بين REFCOMالتوصية األخرى تتعلق بالبرنامج . حالة على حدة

و لتأمين هذه . س المختلفة إال أنه يعتمد على أن المعطيات جاهزة و هو يقوم بمعالجتها فقطالعواآ
 و هذا يتطلب جهدًا آبيرًا ، CITATIONالمعطيات ال بد من وصله بشكل أوتوماتيكي مع الكود 

و لكن األمر يستحق هذا الجهد فيما لو أدرج هذا العمل في إطار تصميم مفاعل ذي استطاعة 
 . اتية ، حيث تمكن دراسة العاآس لهذا المفاعل بجهود معقولة باستخدام هذا البرنامجميغاو

ال بد من اإلشارة في نهاية المطاف إلى أن إجراء مثل هذه الدراسات باستخدام الكودات الحالية ال 
ينفي استخدام و مقارنة حساباتها مع حسابات آودات أخرى و محاولة تفسير االختالف إن وجد 

 .تأآيد التقارب  إن لم يوجدأو 
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 )أ(الملحق -٦

 
 

في هذا الملحق توصيف بسيط لخصائص المفاعل االبتدائية و نموذج المفاعل الذي استخدم في 
 .هذه الحسابات النترونية

 
 خصائص المفاعل النترونية االبتدائية-١-أ
 

 .]عربية-١[توصيف مختصر لخصائص المفاعل النترونية ) ١-أ( في الجدول 
 

 .مقارنة بين بعض سمات المفاعل منسر النترونية المحسوبة و نظيراتها التجريبية) ١-أ(الجدول
    

فائض  
التفاعلية 

 الكلي
 )مك(

فعالية 
قضيب 
التحكم 
 الكلية

 )مك(

أثر غمر 
مواقع 

التشعيع 
الداخلية 
 بالماء

 )مك(

فعالية 
المنظم 
 الواحد

 )مك(

أثر غمر 
مواقع 

التشعيع 
الخارجية 

 بالماء
 )مك(

التدفق قيمة 
الحراري 
الوسطي  
في موقع 
التشعيع 
 الداخلي

1012 

n/cm2/s) ( 
 

قيمة التدفق 
الحراري 

الوسطي في 
موقع 

التشعيع 
 الخارجي

1012n/cm
2/s) ( 

 
القيمة 

المحسوبة
٣,٩٣٨٥ 6.9848 ٠,٤٩٨٨٧ ٠,٨٨٦٩٣ ٠,٩٨١١ ٠,٤٥٦ ١,٩٥٢

القيمة 
 التجريبية

٣,٩٤ 
 

 ٧,٠  
  

١,٩٥ 
 

٠,٤١ 
 

٠,٥ ١,٠ ١,٠ 
 

 
 
 

 .  مك٣,٩٤٩٤كما هو مالحظ يملك المفاعل فائض تفاعلية ابتدائي مساوياً لـ 
 
  أبعاد مرآبات المفاعل -٢-أ
 
 

تجدر اإلشارة إلى أن السويات . أبعاد و مستويات مركبات المفاعل منسر ) ١-أ(يظهر الشكل 
 .د للمفاعلليست مطلقة ، و إنما هي منسوبة إلى السوية العليا و الدنيا للنموذج المعتم

العمود الثالث إلى ارتفاع المركبة المنمذجة و ليس إلى ارتفاع ( يشير االرتفاع المكافئ 
 .المركبة الحقيقية ، حيث أن هناك عموماً فرقاً في األبعاد بين المركبتين الحقيقية و المنمذجة

-١[ MNCIT و لها دالالت خاصة في البرنانمج ١ أو ٠ إلى إشارة تأخذ قيميتن SIGتشير 
 . تتعلق بضرورة ضغط مادة المرآبة أو ترآها بحجمها الطبيعي ]عربية

 فإن قيمته تعطي قيمة معامل ضغط Densification Factor و هو اختصار لـ D Factorأما 
 .المادة في حال دلت إشارة المرآبة إلى ضرورة ضغط أو تمديد المادة

القطر الداخلي للمرآبة ، و يشير العمود  تشير إلى قيمة نصف  .Int. diamال حظ أيضًا أن 
أما السويات . المتاخم لهذا العمود على اليمين ، يشير إلى قيمة نصف القطر الخارجي للمرآبة

المشار إليها في العمودين األخير ين فقد تم الحديث عنهما و قلنا أنهما يمثالن سوية توضع 
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ى بعد مكان توضع المرآبة عن حواف المرآبة في المفاعل المنمذج ، حيث تشير السوية عل
 .النموذج العليا أوالدنيا

 
 

 
 .أبعاد مرآبات المفاعل المنمذجة المستخدم في الحساب) ١-أ(الشكل
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 الملحق ب-٧
 

 REFCOMالبرنامج  
 
 
 : توصيف مختصر للبرنامج-١-ب
 

للبعد القطري لصينية العاكس بعدة وظائف تتمثل في إجراء تقسيم   refcomيقوم البرنامج 
يمكن للبرنامج إجراء هذا التقسيم على أساس . العلوي و كذلك إجراء تقسيم شاقولي الرتفاعها

من الحفاظ على السماكة ، سماكة القطاع ، أو الحفاظ على حجم القطاع ، و في هذه الحالة 
 .على المسنخدم أن يعطيه قيمة الحجم المراد الحفاظ عليه

عطاء البنامج معطيات الحسابات النترونية المتمثلة في التفاعليات الناتجة عن إضافة أما عند إ
القطاعات المختلفة من العاكس فإنه يحسب قيمة التفاعلية في واحدة الحجم سواء في االتجاه 

 .القطري أو العمودي
عادلة رقم يمكن له أيضاً أن يوسط قيمة التفاعلية على القطاعات حتى القطاع رقم ن حسب الم

 ).انظر ص   ) (١(
يمكن للبرنامج أيضاً أن يقوم بمقارنة للعواكس على أساس من الكلفة ، كلفة إنتاج واحد 

 .التفاعلية من كل من العواكس المختارة
 
 
  دليل البرنامج-٢-ب

 
ال يحتاج البرنامج إلى دليل مستقل و ذلك ألن الواجهات التي تخرج للمستخدم على الشاشة 

ى معنى األشياء تخاطبياً و عن طريق السئلة المباشرة له عن خياراته التي يرى تدله عل
 .انتقاءها و تنفيذها

 
 .نسخة من البرنامج مكتوباَ بلغة الفورتران) ١-ب(في الشكل 

 
 
 
      program hllp 
*      a good help for calclations 
       CHARACTER DOPT*1,SOPT*1 
       DIMENSION POIN(4,50),RISL(3,25),AVRSL(3,25) 
       COMMON /XD/ RDIV(50),REX,RIN,HI,PI,DDVOL(25) 
       COMMON /NB/ NOS 
*------------------------------------       
       OPEN(UNIT=1,FILE='DIVOPT.INP',STATUS='UNKNOWN') 
       OPEN(UNIT=2,FILE='DIVOPT.OUT',STATUS='UNKNOWN') 
       DATA PI/3.141592654/ 
*nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnNN 
       PRINT*,'WHAT TO DO' 
       PRINT*,'1=EFFECT OF MASS UNIT OF MATTER' 
       PRINT*,'0=DIVISION CALCULATIONS' 
       READ(*,*) NSEL 
 
       CALL RRED(1,0) 



 50

*GENERAL DATA 
       READ(1,*) REX,RIN,HI 
*================================================ 
       PRINT*,'SELECT ONE OPTION' 
       PRINT*,'V=DIVINING WITH CONSERVATION OF MATERIAL VOLUME' 
       PRINT*,'D=DIVINING WITH CONSERVATION OF STEP' 
       READ(*,901) SOPT 
       PRINT*,'CHOOSE ONE OF THE FOLLOWING OR RPESS ENTER' 
       PRINT*,'R=DIVIDING RADIAL DIRECTION' 
       PRINT*,'A=DIVIDING AXIAL DIRECTION' 
       READ(*,901) DOPT 
*----------------------------------------------------- 
*radial direction division 
       IF(DOPT.EQ.'R'.OR. DOPT.EQ.'r') THEN 
*conservation of volume 
       IF(SOPT.EQ.'V'.OR.SOPT.EQ.'v') THEN 
       PRINT*,'Consev. volumes.' 
       PRINT*,'ENTER CHOICE: 1= ENTER No. of DIVISIONS' 
       PRINT*,'              0= ENTER the required volume' 
       READ(*,*)NCHO 
       IF(NCHO.EQ.1)print*,'enter No. of divisions' 
       IF(NCHO.EQ.1) READ(*,*) NOS 
       IF(NCHO.EQ.1) PRINT*,'No. of points is:', NOS 
       IF(NCHO.EQ.0) READ(*,*) RVOL 
       IF(NCHO.EQ.0) PRINT*,'Volume required is', rvol 
       READ(*,*) 
       ERS=0. 
       IF(NCHO.EQ.1)DVOL=PI*(REX**2- RIN**2)*HI/FLOAT(NOS) 
       IF(NCHO.EQ.0)DVOL=RVOL 
       IF(NCHO.EQ.0)NOS=INT(PI*(REX**2-RIN**2)*HI/DVOL)+1 
       ERS=RIN 
       DO 50 J=1,NOS 
       ERS=SQRT((DVOL+PI*HI*ERS**2)/(PI*HI)) 
       RDIV(J)=ERS 
50     CONTINUE 
       GOTO 200 
*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
*conservation of STEP 
       ELSEIF(SOPT.EQ.'D'.OR.SOPT.EQ.'d') THEN 
       PRINT*,'Consev. Step,ENTER No. of DIVISIONS' 
       READ(*,*) NOS 
       STEPM= (REX-RIN)/FLOAT(NOS) 
       ERS=RIN 
       DO 150 J=1,NOS+1 
       ERS=ERS+STEPM 
       RDIV(J)=ERS 
150    CONTINUE 
       GOTO 200 
       ENDIF 
200    GOTO 300 
*%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
*Axial direction division 
       ELSEIF(DOPT.EQ.'A'.OR.DOPT.EQ.'a') THEN 
       IF(SOPT.EQ.'V'.OR.SOPT.EQ.'v') THEN 
       PRINT*,'Consev. volumes.ENTER VOLUME TO BE CONSERVED(CM3)' 
       READ(*,*) CVOL 
       ERS=0. 
       ERH=CVOL/(PI*(REX**2-RIN**2)) 
       NOS=INT(HI/ERH) 
       ERS=0.0 
       DO 250 J=1,NOS+1 
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       ERS=ERS+ERH 
       RDIV(J)=ERS 
250     CONTINUE 
       GOTO 600 
*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
       ELSEIF(SOPT.EQ.'D'.OR.SOPT.EQ.'d') THEN 
       PRINT*,'Consev. Step,ENTER No. of DIVISIONS' 
       READ(*,*) NOS 
       DO 270 J=1,NOS+1 
       ERS=ERS+(HI)/FLOAT(NOS) 
       RDIV(J)=ERS 
       IF(J.NE.1)DDVOL(J)=PI*(REX**2-RIN**2)*(RDIV(J)-RDIV(J-1)) 
       IF(J.EQ.1)DDVOL(J)=PI*(REX**2-RIN**2)*RDIV(J) 
270     CONTINUE 
       GOTO 600 
       ENDIF 
       ELSE  
        PRINT*,' NO OPTION SELECTED'  
        RETURN 
        ENDIF 
300    WRITE(*,*) 'external radius sequence' 
       DO 320 JB=1,NOS 
*       WRITE(2,*) (RDIV(KL),KL=1,NOS+1) 
       IF(JB.EQ.1) RADF=RDIV(JB)-RIN 
       IF(JB.NE.1) RADF=RDIV(JB)-RDIV(JB-1) 
       WRITE(2,*) RDIV(JB), DVOL, RADF 
320   CONTINUE 
       GOTO 800 
600    WRITE(*,*) 'Height division sequence' 
       WRITE(*,*) (RDIV(KL),KL=1,NOS+1) 
800    IF(NSEL.EQ.1) CALL SPECCAL(DOPT) 
901    FORMAT(A1) 
       RETURN 
       END 
***************************************** 
      SUBROUTINE RRED(NUNIT,N2U) 
      CHARACTER*80 AWER 
      COMMON /NCO/ 
NCOUN,NGR,NRO,NPL,NTH,NXP,NYP,NZP,NYBX(40),NLBX(40), 
     + NZBX(30) 
*-------------------------------------------     
      KI=1 
20    READ(NUNIT,200,END=250) AWER   
      MM=0 
      DO 50 K=1,80 
      IF((AWER(K:K).NE.'1').AND.(AWER(K:K).NE.'2' 
     
+).AND.(AWER(K:K).NE.'3').AND.(AWER(K:K).NE.'4').AND.(AWER(K:K).NE. 
     
+'5').AND.(AWER(K:K).NE.'6').AND.(AWER(K:K).NE.'7').AND.(AWER(K:K). 
     
+NE.'8').AND.(AWER(K:K).NE.'9').AND.(AWER(K:K).NE.'0').AND.(AWER(K: 
     +K).NE.'.').AND.(AWER(K:K).NE.'e').AND.(AWER(K:K).NE.'E').AND. 
     +(AWER(K:K).NE.'+').AND.(AWER(K:K).NE.'-')) THEN 
      IF(AWER(K:K).EQ.' ') THEN 
      MM=MM+1 
      IF(MM.EQ.80) THEN 
      M=1 
      GOTO 100  
      ELSEIF(MM.NE.80) THEN 
      M=0 
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      GOTO 50 
      ENDIF 
      ELSEIF(AWER(K:K).NE.' ') THEN  
      M=1 
      GOTO 100  
      ENDIF 
      ELSE 
      M=0 
      GOTO 50 
      ENDIF 
50    CONTINUE 
100   IF(M.EQ.1) THEN  
      KI=KI+1 
       IF(KI.GT.25) THEN 
       GOTO 250 
       ELSEIF(KI.LE.25) THEN 
       GOTO 150 
       ENDIF 
      ELSEIF(M.EQ.0) THEN 
      BACKSPACE(UNIT=NUNIT) 
      GOTO 250 
      ENDIF 
150   IF(N2U.GT.0) WRITE(N2U,200,ERR=240)AWER 
      NCOUN=NCOUN+1 
      GOTO 20 
200   FORMAT(A80) 
201   FORMAT(/) 
240   continue 
250   RETURN 
      END 
****************************************************************** 
      SUBROUTINE SPECCAL(DOPT) 
      DIMENSION 
POIN(4,50),RISL(3,25),AVRSL(5,25),DELRO(3,25),PRICE(10), 
     +DENS(10) 
      CHARACTER DOPT*1,ROW*80 
      COMMON /XD/ RDIV(50),REX,RIN,HI,PI,DDVOL(25) 
      COMMON /NB/ NOS 
*+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
      BVOL=PI*HI*(REX**2-RIN**2) 
      CALL RRED(1,0) 
*REFERENCE REACTIVITY 
       READ(1,*) RREAC, (PRICE(K),K=1,3), (DENS(J),J=1,3) 
*       CALL RRED(1,0) 
*DATA 
       PRINT*,'1=  Processing Beryllium' 
       PRINT*,'2=  Processing Carbon    ' 
       PRINT*,'3=  Processing Heavy Water' 
       READ(*,*) NPROC 
       IF(NPROC.EQ.1) WRITE(2,*)' BERYLLIUM SELECTED' 
       IF(NPROC.EQ.2) WRITE(2,*)' CARBON SELECTED' 
       IF(NPROC.EQ.3) WRITE(2,*)' HEAVY WATER SELECTED' 
       DO 5 KS=1,10000 
       READ(1,910) ROW 
       IF(ROW(1:2).EQ.'$B'.AND. NPROC.EQ.1) GOTO 7 
       IF(ROW(1:2).EQ.'$C'.AND. NPROC.EQ.2) GOTO 7 
       IF(ROW(1:2).EQ.'$H'.AND. NPROC.EQ.3) GOTO 7 
5      CONTINUE 
       PRINT*,'CONDITIONS NOT FULLFILLED' 
       STOP 
7      CALL RRED(1,0) 
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       READ(1,*) (POIN(1,J),J=1,NOS) 
       CALL RRED(1,0) 
       READ(1,*) (POIN(2,J),J=1,NOS) 
       CALL RRED(1,0) 
       READ(1,*) (POIN(3,J),J=1,NOS) 
       CALL RRED(1,0) 
       READ(1,*) (POIN(4,J),J=1,NOS) 
       IF(DOPT.EQ.'A' .OR. DOPT.EQ.'a') GOTO 10 
       PRINT*,'0=CALCLATING ANNULUSES from Center to Periphery' 
       PRINT*,'1=CALCLATING SINGLE ANNULUSES' 
       PRINT*,'2=CALCLATING ANNULUSES from Periphery to Center' 
       PRINT*,'5=Comparison betweeen different choices' 
       READ(*,*) NSECT 
       IF(NSECT.EQ.5) THEN 
       PRINT*,'0= Achieving price calculations' 
       PRINT*,'1= Achieving reactivity calculations' 
       READ(*,*) NACH 
       GOTO 8 
       ENDIF 
8      GOTO 15 
10     PRINT*,'0=Executing axial direction calculations' 
       read(*,*) 
      WRITE(2,908)' Pt.','L. level','U. level','DeltaRo','Sector 
Vol.', 
     + 'Ro/cm3','Av. Ro/cm3' 
      TOTVOL=0. 
      TOTD=0. 
      DO 12 K=1,NOS 
      IF(K.NE.1)DELRO(1,K)=POIN(4,K)-POIN(4,K-1) 
      IF(K.EQ.1)DELRO(1,K)=POIN(4,K)-RREAC 
      ROPUV=DELRO(1,K)/DDVOL(K) 
      TOTD=TOTD+DELRO(1,K) 
      TOTVOL=TOTVOL+DDVOL(K) 
      AVRSL(1,K)=TOTD/TOTVOL 
      WRITE(2,909)K,RDIV(K-1),RDIV(K),DELRO(1,K),DDVOL(K),ROPUV, 
     + AVRSL(1,K) 
12    CONTINUE 
15    IF(NSECT.EQ.0.or.NSECT.EQ.2 ) WRITE(2,902)' 
Pt.','Radius','Reactiv 
     +ity','DeltaRo','Sector Vol.','Sect ratio','Ro/cm3' 
      IF(NSECT.EQ.1)WRITE(2,904)' Pt.','Int. rad.','Ext. 
rad.','Reactivi 
     +ty','DeltaRo','Sector Vol.','Sect ratio','Ro/cm3' 
      IF(NSECT.EQ.5.AND.NACH.EQ. 1)WRITE(2,906)'Pt.','Int. 
rad.','Ext. r 
     +ad.','R.CENT-P','Ro/cm3','R. SING.','Ro/cm3','R.P-
CENT','Ro/cm3',' 
     +Ax-ro' 
      IF(NSECT.EQ.5.AND.NACH.EQ. 0)WRITE(2,906)'Pt.','Int. 
rad.','Ext. r 
     +ad.','C.CENT-P','Co/cm3','C. SING.','Co/cm3','C.P-
CENT','Co/cm3',' 
     +Ax-Co' 
 
      NPP=NOS 
       NCYC=0 
       MSPEC=NSECT 
       IF(MSPEC.EQ.5) THEN 
       NCYC=1 
       NSECT=0 
       GOTO 30 
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       ENDIF 
20     IF(NCYC.EQ.2) NSECT=1 
       IF(NCYC.EQ.3) NSECT=2 
       TVOLK=0.0 
       TOTSL4=0.0 
30     DO 100 K=1,NPP 
       IF(K.EQ.1)DDVOL(K)=PI*HI*(RDIV(K)**2-RIN**2) 
       IF(K.NE.1)DDVOL(K)=PI*(RDIV(K)**2-RDIV(K-1)**2)*HI 
* 
* deltaro in the cases, gathered and single radial sectors 
* 
50     IF(NSECT.EQ.0.AND.K.EQ.1)DELRO(1,K)=POIN(1,K)-RREAC 
       IF(NSECT.EQ.0.AND.K.NE.1)DELRO(1,K)=POIN(1,K)-POIN(1,K-1) 
       IF(NSECT.EQ.0.AND.K.EQ.1)ROPUV=(POIN(1,K)-RREAC)/DDVOL(K) 
       IF(NSECT.EQ.0.AND.K.NE.1)ROPUV=(POIN(1,K)-POIN(1,K-
1))/DDVOL(K) 
       IF(NSECT.EQ.0)ACTRO=POIN(1,K) 
*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&& 
       IF(NSECT.EQ.1)DELRO(2,K)=POIN(2,K)-RREAC 
       IF(NSECT.EQ.1)ROPUV=(POIN(2,K)-RREAC)/DDVOL(K) 
       IF(NSECT.EQ.1)ACTRO=POIN(2,K) 
       IF(K.EQ.1)VOLR=1. 
       IF(K.NE.1)VOLR=DDVOL(K)/DDVOL(K-1) 
       TVOLK=TVOLK+DDVOL(K) 
*FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFF 
      IF(NSECT.EQ.2.AND. K.EQ. NOS)DELRO(3,K)=POIN(3,K)-RREAC 
      IF(NSECT.EQ.2.AND. K.NE. NOS)DELRO(3,K)=POIN(3,K)-POIN(3,K+1) 
      IF(NSECT.EQ.2)ROPUV=DELRO(3,K)/DDVOL(K) 
      IF(NSECT.EQ.2)ACTRO=POIN(3,K) 
*####################################################################
######### 
      IF((NSECT.EQ.0 ).AND. MSPEC.NE.5)WRITE(2,903)K, 
     +RDIV(K),ACTRO,DELRO(1,K),DDVOL(K),VOLR,ROPUV 
      IF(( NSECT.EQ.2).AND. MSPEC.NE.5)WRITE(2,903)K,RDIV(K),ACTRO, 
     + DELRO(3,K),DDVOL(K),VOLR,ROPUV 
      IF(NSECT.EQ.0)RISL(1,K)=RISL(1,K)+DELRO(1,K) 
      IF(NSECT.EQ.1)RISL(2,K)=ROPUV 
      IF(NSECT.EQ.2)RISL(3,K)=ROPUV 
      IF(MSPEC.EQ.5) GOTO 80 
      IF(NSECT.EQ.1.AND. K.EQ.1)WRITE(2,905)K,RIN,RDIV(K),ACTRO,DELRO 
     + (2,K), DDVOL(K),VOLR,ROPUV 
       IF(NSECT.EQ.1.AND. K.NE.1)WRITE(2,905)K,RDIV(K-
1),RDIV(K),ACTRO, 
     + DELRO(2,K),DDVOL(K),VOLR,ROPUV 
80     IF(NSECT.EQ.0)TOTSL1=TOTSL1+RISL(1,K) 
       IF(NSECT.EQ.0)AVRSL(1,K)=TOTSL1/TVOLK 
       IF(NSECT.EQ.1)AVRSL(2,K)=RISL(2,K) 
       IF(NSECT.EQ.2.AND.MSPEC.EQ.5)TOTSL3=POIN(3,K)-RREAC 
      IF(NSECT .EQ. 2 .AND. MSPEC.EQ. 5 .AND. K.EQ.1)AVOL=(REX**2-
RIN**2 
     + ) *PI*HI 
      IF(NSECT.EQ.2.AND.MSPEC.EQ.5.AND.K.NE.1)AVOL=(REX**2-RDIV(K-
1)**2) 
     + *PI*HI 
      IF(NSECT.EQ.2.AND.MSPEC.EQ.5)THEN 
       GOTO 90 
       ENDIF 
90     IF(NSECT.EQ.2.AND.MSPEC.EQ.5)AVRSL(3,K)=TOTSL3/AVOL 
       TOTSL4=TOTSL4+POIN(4,K) 
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       singv=(REX**2-RIN**2)*PI*HI/NOS 
       IF(NSECT.EQ.2.AND.MSPEC.EQ.5)AVRSL(4,K)=(POIN(4,k)-RREAC)/(K 
     +  *singv) 
100    CONTINUE 
       NCYC=NCYC+1 
       IF(MSPEC.EQ.5 .AND.NCYC.LE.3) GOTO 20 
       IF(MSPEC.EQ.5) THEN 
       DO 200 MS=1,NOS 
       RPFAC=PRICE(NPROC)*DENS(NPROC)/1000. 
      IF(MS.EQ.1.AND. 
NACH.EQ.1)WRITE(2,907)MS,RIN,RDIV(MS),DELRO(1,MS) 
     +,AVRSL(1,MS),DELRO(2,MS),AVRSL(2,MS),DELRO(3,MS),AVRSL(3,MS), 
     +AVRSL(4,MS) 
      IF(MS.NE.1 .AND. NACH.EQ.1)WRITE(2,907)MS,RDIV(MS-1),RDIV(MS), 
     + DELRO(1,MS),AVRSL(1,MS),DELRO(2,MS),AVRSL(2,MS),DELRO(3,MS), 
     +AVRSL(3,MS),AVRSL(4,MS) 
*     IF(MS.NE.1.AND. NACH.EQ.1)WRITE(2,907)MS,RDIV(MS-
1),RDIV(MS),DELRO 
*  (1,MS),1./(RPFAC*AVRSL(1,MS)),DELRO(2,MS),1./(RPFAC*AVRSL(2,MS)),D 
*     +ELRO(3,MS),1./(RPFAC*AVRSL(3,MS)),1./(RPFAC*AVRSL(4,MS)) 
*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&& 
      IF(MS.EQ.1.AND. 
NACH.EQ.0)WRITE(2,912)MS,RIN,RDIV(MS),DELRO(1,MS) 
     +,RPFAC/AVRSL(1,MS),DELRO(2,MS),RPFAC/AVRSL(2,MS), 
     +DELRO(3,MS),RPFAC/AVRSL(3,MS),RPFAC/AVRSL(4,MS) 
      IF(MS.NE.1.AND. NACH.EQ.0)WRITE(2,912)MS,RDIV(MS-1),RDIV(MS), 
     + DELRO(1,MS),RPFAC/AVRSL(1,MS),DELRO(2,MS),RPFAC/AVRSL(2,MS) 
     +,DELRO(3,MS),RPFAC/AVRSL(3,MS),RPFAC/AVRSL(4,MS) 
200    CONTINUE 
       GOTO 300 
       ENDIF 
902    FORMAT(A4,2H  ,A9,2H  ,A10,2H  ,A12,2H  ,A11,2H  ,A10,2H  ,A6) 
903    FORMAT(1H ,I2,2H  ,F11.6,1H ,F10.6,1H ,F10.6,1H ,F10.5,1H 
,F10.4 
     +,1H ,F12.6) 
904    FORMAT(A4,1H  ,A9,1H ,A9,2H  ,A9,1H ,A7,1H ,A11,1H ,A10,2H 
,A6) 
905    FORMAT(1H ,I2,1H ,F9.6,1H ,F10.6,1H ,F9.6,1H ,F9.6,1H ,F10.6 
     +,1H ,F8.4,1H ,F9.6) 
906    FORMAT(A3,1H ,A9,1H ,A9,1H ,A8,2H  ,A6,2H  ,A8,2H  ,A6,2H  ,A8 
     +,2H  ,A6,A6) 
907    FORMAT(1H ,I2,1H ,F8.5,1H ,F8.5,1H ,F7.4,1H ,F9.6,1H ,F7.4 
     +,1H ,F9.6,1H ,F7.4,1H ,F9.6,2H  ,F9.6) 
908   FORMAT(A3,1H ,A8,1H ,A8,1H ,A7,2H  ,A11,2H  ,A6,2H  ,A10) 
909   FORMAT(1H ,I2,1H ,F8.5,1H ,F8.5,1H ,F13.4,1H ,F9.2,1H ,F7.4 
     +,1H ,F9.6) 
910   FORMAT(A80) 
912    FORMAT(1H ,I2,1H ,F8.5,1H ,F8.5,1H ,F7.4,1H ,F9.2,1H ,F7.4 
     +,1H ,F9.2,1H ,F7.4,1H ,F9.2,2H  ,F9.2) 
*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
300    totv=0.0 
       do 950 l=1,NOS 
950    totv=totv+ddvol(l) 
       WRITE(2,*) 'total minuite volumes=', totv,' BASE VOL=',BVOL 
       RETURN 
       END 
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