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 ضرایط غيرهودها
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 داًـگبُ ؿْیذ ثبٌّش کشهبى ثلَاس خوَْسی ،داًـکذُ فٌی هٌْذػی–کشهبى ،، داًـگبُ ؿْیذ ثبٌّش کشهبى کبسؿٌبػی اسؿذ هٌْذػی ؿیوی1
  داًـگبُ ؿْیذ ثبٌّش کشهبى ثلَاس خوَْسی ،داًـکذُ فٌی هٌْذػی–کشهبى  ،داًـگبُ ؿْیذ ثبٌّش کشهبى ،اػتبدیبس گشٍُ هٌْذػی ؿیوی 2
 بٌّش کشهبىداًـگبُ ؿْیذ ث ثلَاس خوَْسی ،داًـکذُ فٌی هٌْذػی–کشهبى  ،داًـگبُ ؿْیذ ثبٌّش کشهبى ،اػتبدیبس گشٍُ هٌْذػی ؿیوی 3
 داًـگبُ ؿْیذ ثبٌّش کشهبى ثلَاس خوَْسی ،داًـکذُ فٌی هٌْذػی–کشهبى ،، داًـگبُ ؿْیذ ثبٌّش کشهبى کبسؿٌبػی اسؿذ هٌْذػی ؿیوی4

 ثلَاس خوَْسی ،داًـکذُ فٌی هٌْذػی داًـگبُ ؿْیذ ثبٌّش–کشهبى ،کبسؿٌبػی اسؿذ هٌْذػی ؿیوی، داًـگبُ ؿْیذ ثبٌّش کشهبى 5

 

 دهچكي         
تش سفتبس دیٌبهیکی گبص کوک ؿبیبًی ثِ تحلیل دقیقعجیؼی، ثشسػی گبصثِ دلیل ًبپبیبیی هؼتوش هَخَد دس ػیؼتن اًتقبل 

آسام ثشای هذل خغَط لَلِ فـبس قَی دس ؿشایظ  ؿجیِ ػبصی ًبپبیبییدس ایي هغبلؼِ، کٌذ. ای اص خغَط لَلِ هیؿجکِ 

كَست یضاى دثی حدوی گبص، دهب ٍ فـبس گبص عجیؼی دس کل هؼیش خغَط لَلِ تحلیل هساّکبسی ثشای  غیشّوذهب، ثِ ػٌَاى

اثتذا ثب حل هؼبدالت دیفشاًؼیل هؼوَلی حبکن ثش ؿشایظ پبیب، ؿشٍط اٍلیِ الصم ثشای حل هؼبدالت دس ؿشایظ  .گشفتِ اػت

ک سٍؽ تفبضل هحذٍد ضوٌی ای حبكل اص قَاًیي ثقب، ثِ کوی ػِ هؼبدلِ دیفشاًؼیل پبسُهدوَػًِبپبیب حبكل گشدیذ. 

خغی حبكل ثِ کوک الگَسیتن هبتشیغ ػِ قغشی غیش حل ّوضهبى دػتگبُ هؼبدالت خجشی ، ػبصی گشدیذُ اػتگؼؼتِ

هؼبدلِ  اػتجبس ػٌدی ثْشُ گشفتِ ؿذ.ثشای  چبصیکَاػکی هذلاص حل ؿذُ اػت.  MATLAB ثب ًشم افضاسٍ ثشًبهِ ًَیؼی 

ثب اػوبل دثی حدوی هتغیش ثب  هَسد اػتفبدُ قشاس گشفت.ٍ هـتقبتؾ پزیشی کنًیض ثشای تخویي ضشیت تشا BWRحبلت 

کشد. دس یک لحظِ هـخق فـبس گبص دس عَل هؼیش خشیبى صهبى دس اًتْبی خظ لَلِ، دس هؼیش خظ لَلِ فـبس ًیض تغییش هی

خظ لَلِ ثب صهبى سًٍذ کبّـی دس لَلِ، ثِ ٍاػغِ اثشات اكغکبک گبص ثب ثذًِ لَلِ کبّؾ یبفت. تغییش فـبس دس اًتْبی 

داؿت. 

 کليديکلوات          

 ، سٍؽ ضوٌی عشح اختالف هحذٍدآسامػبصی، غیشّوذهب، ًبپبیبییؿجیِ       

 

 نكات برجسته پژوهص
 ثشسػی اثش دهبی گبص ٍ هحیظ اعشاف لَلِ ثش اًتقبل گبص عجیؼی 

 تَػظ دیگش هحققبىغبلؼِ قشاس گشفتِ هتفبٍت ثب سٍؽ ّبی هَسد ه ٍ اػتفبدُ اص سٍؽ حل ػذدی پبیذاس  
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