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Določanje kotnega fluksa nevtronov s
programom MCNP

• • •

Jure Beričič

Populacijo nevtronov lahko predstavimo s kotno gostoto N(r⃗, Ω⃗, E, t), kjer
izraz N(r⃗, Ω⃗, E, t)dV dΩ⃗dE označuje povprečno število nevtronov znotraj dV
okoli r⃗, ki se gibljejo v smeri dΩ⃗ okrog Ω⃗ in imajo energijo znotraj dE okoli
E. Ekvivalenten opis lahko podamo tudi s kotnim fluksom nevtronov:

Φ(r⃗, Ω⃗, E, t) ≡ v(E)N(r⃗, Ω⃗, E, t). (11.1)

Deterministični programi za izračun transporta nevtronov, direktno rešujejo
transportne enačbe za kotni fluks. Na drugi strani imamo metode Monte
Carlo, kot na primer MCNP (Goorley in sod., 2012), ki sledijo vsakemu
nevtronu posebej in tako ne računajo kotnega fluksa eksplicitno.

Poznavanje kotnega fluksa je lahko uporabno, čeprav pogosto ni pomembno
pri metodah Monte Carlo. Uporabimo ga lahko za optimiziranje uteži pri
tehnikah zmanjševanja variance. Uporaben je tudi pri študijah vpliva samo-
ščitenja na aktivacijo vzorcev obsevanih v anizotropnem nevtronskem fluksu.
Poleg tega pa poznavanje kotnega fluksa nudi dodaten vpogled v problem, ki
ga rešujemo, ter v sam transport nevtronov skozi snov.

MCNP trenutno ne podpira direktnega izračuna kotnega fluksa nevtronov,
vendar nam omogoča, da ga izračunamo sami. Ker ta program deluje po
principu Monte Carlo, sledi posameznim nevtronov od njihovega rojstva do
smrti. Celotno (ali filtrirano) zgodovino simuliranih nevtronov lahko izpi-
šemo v datoteko z uporabo kartice PTRAC. Za vsak izpisan dogodek imamo
med drugimi tudi podatke o poziciji in uteži dogodka ter energiji in smeri
nevtrona, kar je dovolj za določitev fluksa.

Povprečni fluks znotraj celice z volumnom V je (Goorley in sod., 2012):
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kjer smo v drugi vrstici uporabili relacijo ds = v dt. Da dobimo kotni fluks,
moramo zgornje povprečje razdeliti na razrede po energiji in prostorskem
kotu. Problem razdelitve prostorskega kota na manjše dele je ekvivalenten
particioniranju enotske sfere. Obstaja več metod razdelitve, izmed katerih
smo izbrali tako imenovano rekurzivno shemo particioniranja sfere v območja
z enako površino (Leopardi, 2006) ali krajše, EQ shemo. Tu sfero najprej raz-
delimo na pasove, nato pa te pasove naprej na posamezna območja. Primer
razdelitve je prikazan na sliki 11.1.

Slika 11.1: Razdelitev sfere v območja po EQ shemi (Leopardi, 2007).

Povprečni fluks v posameznem razredu lahko ocenimo kot povprečje rezulta-
tov posameznih nevtronov:

Φ̄V (Ek, Ω⃗l) =
1

N

N∑
i=1

sk,li , (11.3)

kjer je N število vseh zgodovin. Zgodovina nevtrona se šteje od njegovega
rojstva do smrti vseh njegovih potomcev, na primer iz fisijskih dogodkov. V
posamezni zgodovini, lahko nevtroni večkrat prispevajo v posamezen razred,
ti prispevki pa so korelirani. To je pomembno pri izračunu negotovosti. Re-
zultat trenutne zgodovine je tako vsota prispevkov vseh dogodkov nevtrona
in njegovih potomcev, si =

∑
j s

d
i,j. Rezultat posameznega dogodka, lahko

zapišemo kot:

sd
i,j =

WjT
j
l

V
, (11.4)

kjer je Wj utež dogodka, V prostornina celice in T j
l dolžina poti, ki jo je

nevtron opravil med dvema dogodkoma znotraj celice.
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Varianca povprečnega fluksa iz enačbe 11.3 je za velike N podana z:

S2(Ek, Ω⃗l) =
1

N − 1
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(
sk,li − Φ̄V (Ek, Ω⃗l)

)

≈ 1

N

 N∑
i=1

(sk,li )2 −

(
N∑
i=1

sk,li

)2
 . (11.5)

Ocena standardne deviacije fluksa pa je:

sΦ̄(Ek, Ω⃗l) ≈

√
S2(Ek, Ω⃗l)

N
. (11.6)

Izračun kotnega fluksa iz MCNP izpisa PTRAC torej poteka tako. Najprej
razdelimo celotni fazni prostor na razrede po energiji in prostorskem kotu. V
vsakem razredu sledimo trem statistikam: rezultatu trenutne zgodovine sk,li ,
vsoti rezultatov

∑N
i=1 s

k,l
i ter vsoti kvadratov

∑N
i=1(s

k,l
i )2. Za vsak dogodek

dodamo njegov rezultat k rezultatu trenutne zgodovine. Po smrti nevtrona
dodamo rezultat trenutne zgodovine k vsoti rezultatov in vsoti kvadratov
ter se premaknemo na naslednjo zgodovino. Na koncu pa iz tega izračunamo
povprečno vrednost fluksa v razredu in njegovo nedoločenost po enačbah 11.3
in 11.6.

Celoten postopek smo implementirali v knjižnici1, spisani v programskem
jeziku Python. Knjižnica vsebuje metode za branje PTRAC izpisa, izračun
dolžine poti delca za različne geometrije celic, implementacijo EQ sheme
razdelitve sfere ter izračun kotnega fluksa.

Pri predstavitvi kotnega fluksa se srečamo z istimi problemi, kot so jih imeli
kartografi skozi čas; kako predstaviti sfero na dvo-dimenzionalnem mediju.
Tu imamo dve enostavni in nazorni možnosti: planarna projekcija in t.i. raz-
treščena sfera (glej Sliko 11.2). Pri planarni projekciji preslikamo točke s
sfere na ravnino kot:

x′ = θ , (11.7a)
y′ = ϕ , (11.7b)

pri čemer vrednost fluksa predstavimo z barvo. Druga možnost predstavlja
tri-dimenzionalen graf sfere, kjer je vrednost fluksa predstavljena tako z bar-
vo, kot s polmerom posameznega območja.

1Knjižnica je dosegljiva na https://repo.ijs.si/jbericic/neutronics.
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Slika 11.2: Metodi vizualizacije kotnega fluksa. V obeh primerih je predsta-
vljena ista kotna porazdelitev. Levo: planarana projekcija. Vrednost fluksa
je predstavljena z barvo. Vsaka zaplata predstavlja enako velik prostorski
kot, vendar projekcija spremeni razmerja med njimi. Desno: raztreščena sfe-
ra. Fluks je proporcionalen radiju posamezne zaplate in dodatno še označen
z barvo.
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