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MỞ ĐẦU  

 

Trạng thái của lò phản ứng phụ thuộc chủ yếu vào phân bố neutron theo thời 

gian, năng lượng và vị trí trong hệ, và một trong những nghiên cứu trọng tâm của lý 

thuyết lò phản ứng là dự đoán được phân bố này. Theo nguyên tắc, điều này chỉ có 

thể khi giải được phương trình khuếch tán neutron hay còn gọi là phương trình động 

học không thời gian của neutron. Tuy nhiên để có thể giải được phương trình không 

thời gian của neutron đòi hỏi người làm phải có kiến thức vững vàng về vật lý lò, 

đại số tuyến và khả năng lập trình căn bản. Khóa luận này tập trung củng cố kỹ 

năng cho người phân tích lò phản ứng về mặt lý thuyết và xây dựng được một hệ 

thống công thức số học dưới dạng ma trận của các phương trình động học điễm và 

các thông số cơ bản cho các nhóm neutron trong lò phản ứng, từ đó giúp định 

hướng xa hơn trong việc phân tích và thiết kế lò phản ứng.  

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, bố cục khóa luận được chia thành 4 chương 

như sau: 

Chương 1: Phương trình động học không thời gian của neutron lò phản ứng 

Chương 2: Trạng thái dừng và sự tới hạn -  Hình thức luận nhiều nhóm và 

dạng ma trận của phương trình 

Chương 3: Lý thuyết nhiễu loạn và thông lượng liên hợp 

Chương 4: Các phương trình động học điểm 

Trước khi đi vào việc phân tích, ta cần đưa ra một số khái niệm cơ bản sử 

dụng nhiều trong vật lý lò phản ứng. 

a) Thông lượng neutron và mật độ neutron 

Số neutron trong lò phản ứng được diễn tả thông qua mật độ neutron N, với ý 

nghĩa vật lý  đại diện cho tổng số neutron có mặt trong khoảng thời 

gian dt tại thời điểm t, trong phần tử thể tích dV bao xung quanh điểm  trong 

không gian với năng lượng thuộc khoảng E đến E+dE, di chuyển trong hình nón  

bao quanh hướng . 

Thông lượng neutron  được sử dụng thường xuyên hơn với lượng thông tin 

cung cấp tương tự như mật độ neutron. Thông lượng neutron đơn giản là tích của 

mật độ neutron với vận tốc neutron. Do ta sẽ thảo luận dựa trên lý thuyết khuếch tán 

là chủ yếu, nên ta sẽ coi như lấy tích phân trên toàn bộ góc khối , thông lượng và 
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mật độ neutron lúc này được viết lại mà không có sự phụ thuộc vào góc khối 

 và . Các đại lượng này được gọi là thông lượng tổng và mật độ 

tổng. 

b) Dòng neutron  

Tương tự như với mật độ neutron, dòng neutron cũng có thể được định nghĩa 

và bỏ qua sự phụ thuộc của góc khối , . Khi ta nhân dòng neutron với 

phần tử bề mặt , tích phân dE và thời gian dt ta được số neutron có năng lượng 

nằm trong khoảng E đến E+dE cắt qua mặt , trong khoảng thời gian dt. 

c) Tiết diện phản ứng   

Tiết diện phản ứng của vật liệu hạt nhân tượng trưng cho xác suất mà 

neutron sẽ tương tác với với hạt nhân theo loại phản ứng được miêu tả trong tiết 

diện phản ứng. Thông thường trong vật lý lò ta quan tâm chủ yếu ba loại tiết diện 

phản ứng:  Tiết diện hấp thụ, tiết diện tán xạ và tiết diện phân hạch. Tiết diện vi mô 

có đơn vị là barn (1b=10-24 cm2), tiết diện vĩ mô  có đơn vị nghịch đảo của 

độ dài. 

.  
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CHƯƠNG 1 

PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG HỌC KHÔNG THỜI GIAN  

CỦA NEUTRON LÒ PHẢN ỨNG 

 

1.1 Sự bảo toàn neutron trong lò phản ứng  

Mục đích của việc đưa ra phương trình không thời gian neutron là nhằm xác 

định được sự phân bố neutron trong lò phản ứng và từ đó tạo cơ sở tính toán tốc độ 

phản ứng và độ ổn định phản ứng phân hạch dây chuyền trong lò. Để xác định được 

sự phân bố neutron đầu tiên ta cần phân tích quá trình neutron dịch chuyển trong lò 

(tương tác tán xạ với các nguyên tử của các nguyên tố có mặt trong lò cho đến khi 

nó bị hấp thụ hoặc thoát khỏi vùng lò). Hầu hết các nghiên cứu lý thuyết lò phản 

ứng coi sự dịch chuyển của neutron tương tự như quá trình khuếch tán. Có thể giả 

sử rằng sự dịch chuyển neutron tương tự như quá trình khuếch tán nhiệt từ nơi có 

nhiệt độ cao (độ tập trung cao) đến nơi có nhiệt độ thấp hơn (độ tập trung thấp) hay 

như sự khuếch tán phân tử khí từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp hơn. 

Hay ta có thể nói chính xác hơn phương trình không thời gian của neutron chính là 

phương trình khuếch tán neutron. Lưu ý rằng phương trình khuếch tán là không khả 

dụng ở biên hay trong mội trường có tiết diện hấp thụ lớn. Ta bỏ qua không xem xét 

phương trình vận chuyển neutron trong phần nghiên cứu này do tính không khả thi 

khi giải phương trình này cho dù là trong trường hợp đơn giản nhất mặc dù nó diễn 

tả chính xác các quá trình xảy ra trong lò phản ứng dưới dạng phương trình cân 

bằng neutron.  

Phương trình động học của neutron lò phản ứng không thời gian là kết quả 

của hai phương trình vi phân tách biệt nhau, một cho thông lượng neutron và một 

cho độ tập trung hạt nhân mẹ sinh neutron trễ. Nguyên lý cơ bản của việc dẫn xuất 

phương trình là dựa trên sự bảo toàn số neutron và số hạt nhân mẹ trong mỗi phần 

thể tích của không gian và mỗi vùng năng lượng. 

Sự thay đổi số neutron trong một phần thể tích dVdE được cho bởi sự chênh 

lệch giữa số neutron sinh ra và biến mất trong thể tích đó, có thể viết đơn giản như 

sau: 

 

Trong đó Np là số neutron sinh ra và Nd là số neutron mất đi. 

Trong cùng một thể tích trên, số hạt nhân mẹ sinh ra neutron trễ cũng được 

sinh ra và hủy đi nên: 
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Trong đó Cp là số hạt nhân sinh ra và Cd là số hạt nhân bị hủy đi. 

Trong phần tiếp theo, các phần sinh ra và mất đi sẽ được trình bày rõ hơn để 

đưa ra được phương trình động học theo không thời gian. 

1.1.1  Quá trình sinh ra neutron 

Một trong những kết quả quan trọng nhất của phản ứng phân hạch chính là 

sự sinh neutron dẫn đến khả năng duy trì được phản ứng dây chuyền. Phần lớn 

neutron sinh ra là tức thời (khoảng 10-14 giây sau phản ứng phân hạch) và các 

neutron này được gọi là neutron tức thời. Một phần nhỏ neutron sinh ra do phân 

hạch xuất hiện sau đó hay còn được gọi là neutron trễ. Số neutron tức thời sinh ra 

khác nhau cho từng phản ứng phân hạch, thông thường vào khoảng từ 0 ~ 5 

neutron. Số neutron sinh ra trung bình cho mỗi phản ứng phân hạch rất cần thiết cho 

việc tính toán sau này. Hệ số này được ký hiệu  bao gồm neutron tức thời và 

neutron trễ: 

                                                (1.1) 

Độ lớn của hệ số  được tìm thấy theo thực nghiệm và phụ thuộc vào hạt 

nhân phân hạch và năng lượng neutron tới. Có thể thấy  gần như phụ thuộc tuyến 

tính vào năng lượng của neutron tới: 

                                         (1.2) 

 

Hình 1.1 Sự phụ thuộc của ν vào năng lượng  

E 
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Lưu ý, đối với 238U ngưỡng cho phản ứng phân hạch bởi neutron nhanh là  E 

≥ 1.2 MeV. Số neutron sinh ra thông thường của Pu thì lớn hơn U. Các giá trị thực 

nghiệm  được cho trong bảng 1.1. 

Bảng 1.1.: Số neutron trung bình sinh ra do phân hạch (Keepin 1965) 

Đồng vị  a 
Vùng năng lượng 

(MeV) 

233U 
2.482 

2.410 

0.075 

0.136 

0 ≤ E ≤ 1 

E > 1 

235U 
2.432 

2.349 

0.065 

0.150 

0 ≤ E ≤ 1 

E > 1 

238U 2.304 0.160 E ≥ 1.2 (ngưỡng) 

239Pu 
2.867 

2.907 

0.148 

0.133 

0 ≤ E ≤ 1 

E > 1 

a) Quá trình sinh ra neutron tức thời 

Trong phản ứng phân hạch, các mảnh hạt nhân phân hạch tạo thành sẽ ở 

trạng thái kích thích. Một hoặc nhiều neutron tức thời được sinh ra  khi năng lượng 

kích thích E’ lớn hơn năng lượng liên kết Eb của neutron trong các mảnh phân hạch. 

Trong trường hợp đó, có hai quá trình cạnh tranh nhau xảy ra để hạt nhân kích thích 

trở về trạng thái ổn định hơn: phát γ hoặc phát neutron. Hai quá trình này được thể 

hiện ở hình 1.2:  

 

Hình 1.2 Quá trình phát neutron tức thời 

N
ă

n
g

 l
ư

ợ
n

g
 l

iê
n

 k
ết

 c
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 h

ạ
t 

n
h

â
n
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Do năng lượng kích thích lá khác nhau nên sẽ có phân bố năng lượng liên tục 

cho cả bức xạ γ và neutron tức thời. Cả hai phân bố trên sẽ phụ thuộc vào năng 

lượng, cụ thể đối với phổ neutron tức thời, , được dùng để xác định xác suất 

phát neutron  trong khoảng từ E đến E+dE,  được chuẩn hóa như 

sau: 

                                                         (1.3) 

Phương trình phân bố thực nghiệm cho 235U được cho như sau (Larmash 

1966): 

                             (1.4) 

Và được biểu thị trong hình 1.3 

 

Hình 1.3 Phổ neutron tức thời của 235U    

Tổng số neutron sinh ra do phân hạch trong một phần thể tích dV là: 

                                       (1.5) 

Vậy tổng số neutron tức thời sinh ra do phân hạch là:  

                (1.6) 

Năng lượng E  

Neutron tức thời  
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Trong đó β là tỷ phần neutron trễ (xét ở phần tiếp theo) 

b) Quá trình sinh ra neutron trễ 

Hầu hết các sản phẩm phân hạch hạt nhân thường ở trạng thái không ổn định, 

phần lớn chúng phát bức xạ β (kèm phát ) để trở về trạng thái bền và sẽ là các hạt 

nhân mẹ phát neutron trễ. Cơ chế của quá trình phát neutron trễ được cho trong hình 

1.4. 

  

 

Hình 1.4 Cơ chế phát neutron trễ của các sản phẩm phân hạch 

Giả sử hạt nhân  Z-1XA là một trong các mảnh hạt nhân phân hạch và là một 

hạt nhân phát β. Sau một khoảng thời gian nhất định sau phân hạch(đặc trưng bởi 

hằng số phân rã λ của sản phẩm phân hạch đó), một hạt β được phát ra cùng với một 

neutrino. Phụ thuộc vào năng lượng hạt β phát ra, hạt nhân hình thành sẽ có năng 

lượng kích thích lớn hay nhỏ. Nếu như năng lượng của hạt β phát ra đạt cực đại 

 và bằng với năng lượng kích thích ban đầu của hạt nhân mẹ thì hạt nhân sản 

phẩm sẽ ở trạng thái bền.  

Quá trình phát neutron trễ của hạt nhân ZXA chỉ có thể xảy ra nếu năng lượng 

kích thích E* của nó lớn hơn năng lượng liên kết của neutron. Vì vậy, hạt nhân Z-

1XA là hạt nhân mẹ sinh neutron trễ khi và chỉ khi  (năng lượng kích thích ban 

đầu) lớn hơn hoặc bằng với năng lượng liên kết của neutron trong hạt nhân ZXA: 

                                                     (1.7) 

Từ hệ thức này, ta có thể dễ dàng nhận thấy chỉ có một số ít sản phẩm phân 

hạch là hạt nhân mẹ sinh neutron trễ. Đối với mỗi hạt nhân phân hạch sẽ có một số 

neutron trễ nhất định được sinh ra ( ) trong mỗi phản ứng phân hạch.  

Tỷ phần neutron trễ được xác định bởi tỷ số: 

Hạt nhân mẹ Hạt nhân phát Sản phẩm cuối  
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                                                                    (1.8) 

Thực nghiệm cho thấy tỷ phần neutron trễ thường rất nhỏ (<1%). Giá trị thực 

nghiệm của suất phát neutron trễ trung bình đối với phản ứng phân hạch sử dụng 

neutron nhiệt được cho trong bảng 1.2 

Bảng 1.2 Suất phát neutron trung bình trong phản ứng phân hạch sử dụng 

neutron nhiệt (Blachot 1990) 

Hạt nhân  β 

233U 0.00667 0.0027 

235U 0.0166 ± 3% 0.0068 

239Pu 0.00654 ± 4% 0.0023 

241Pu 0.0154 0.0052 

238U* 0.043-0.047 0.0158 

Phần giá trị phần trăm phản ánh sai số trong các giá trị thực nghiệm được 

tổng hợp 

* Các nhóm neutron trễ 

Biết được suất phát neutron trễ  của các hạt nhân phân hạch khác nhau vẫn 

chưa đủ cho tính toán các phương trình động học, chúng ta cần phải nắm rõ được 

thời gian trễ giữa phản ứng phân hạch và thời điểm phát neutron trễ. Theo thực 

nghiệm, neutron trễ được chia thành 6 nhóm dựa trên suất phát neutron và thời gian 

trễ nó được sinh ra (Keeplin 1965). 

Các thông số các nhóm neutron trễ được cho ở bảng 1.3 
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Bảng 1.3 Thông số cho 6 nhóm neutron trễ (IAEA 2014) 

Nhóm 

(i) 

Hạt nhân 

mẹ 

Năng 

lượng 

trung bình 

(MeV) 

Thời gian sống trung 

bình của nhóm (s) 

Tỷ phần neutron trễ 

(%) 

   235U 239Pu 233U 235U 239Pu 233U 

1 87Br, 142Cs 0.25 55.72 54.28 55.0 0.021 0.0072 0.0226 

2 137I, 88Br 0.56 22.72 23.4 20.57 0.142 0.0626 0.0786 

3 
138I, 89Br, 

(93,94)Rb 
0.43 6.22 5.60 5.00 0.127 0.0444 0.0658 

4 

139I, 

(93,04)Kr, 

143Xe, 

(90,92)Br 

0.62 2.3 2.13 2.13 0.257 0.0685 0.0730 

5 140I, 145Cs 0.42 0.61 0.618 0.615 0.075 0.018 0.0135 

6 
(Br, Rb, 

As,…) 
- 0.23 0.257 0.277 0.027 0.0093 0.0087 

  Tổng    0.65 0.21 0.26 

* Phổ neutron trễ 

Từ các phần thảo luận trên, ta có thể nhận thấy số neutron trễ sinh ra trên 

mỗi phản ứng phân hạch, νd , thay đổi cho từng loại đồng vị phân hạch khác nhau và 

phụ thuộc vào năng lượng neutron kích hoạt phản ứng phân hạch ban đầu. 

Tương tự với phổ neutron tức thời, ta đưa ra khái niệm phổ neutron trễ để mô 

tả sự phân bố neutron trễ theo năng lượng. Phân bố neutron trễ sẽ phụ thuộc vào 

từng nhóm, hay sẽ có từng phổ neutron trễ cho từng hạt nhân mẹ và từng đồng vị 

phân hạch sản phẩm. Công việc xác định các phổ này là một trong những đề tài 

nghiên cứu của các nghiên cứu vật lý lò phản ứng, các cơ sở dữ liệu luôn luôn được 

cập nhật (ENDF/B-VI). 

Phổ , còn dùng để định nghĩa  là số neutron trễ được phát ra 

trong khoảng năng lượng từ E đến E+dE cho mỗi giá trị νdi của nhóm i. Các phổ sẽ 

được chuẩn hóa tương tự như trong hệ thức 1.3. 
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Hình 1.5 Phổ neutron trễ cho 6 nhóm 

Sau khi định nghĩa các thông số cơ bản, ta bắt đầu xác định số neutron trễ 

sinh ra. Ta gọi Ci là mật độ của hạt nhân mẹ nhóm i có trong phần thể tích đang xét 

(phụ thuộc theo thời gian và vị trí trong lò). Ta có CidV là số hạt nhân mẹ họ i sinh 

ra neutron trễ trong phần tử thể tích dV. Dựa theo định nghĩa của hằng số phân rã, 

những hạt nhân mẹ này sẽ sinh ra λiCidVdt neutron trong khoảng thời gian dt. Bằng 

việc nhân thêm xác suất sinh neutron trễ của hạt nhân mẹ họ i  và tính đến 

tổng của tất cả các họ hạt nhân mẹ, số neutron trễ trung bình sinh ra trong khoảng 

năng lượng dE trong phần tử thể tích dV qua khoảng thời gian dt 

                                  (1.9) 

c) Neutron xuất hiện do tương tác va chạm và đi vào thể tích đang xét  

Neutron cũng có thể được sinh ra trong phần tử thể tích dV với độ thay đổi 

năng lượng dE bằng sự trao đổi năng lượng thông qua quá trình va chạm với các hạt 

nhân nguyên tử có mặt trong phần thể tích dV. 

Số neutron sinh ra do va chạm trong phần thể tích dV với khoảng năng lượng 

dE’ trong khoảng thời gian dt được cho bởi: 

                                   (1.10) 

Ta xét P(E’ E)dE là xác suất 1 neutron năng lượng E’ trải qua va chạm đưa 

đến khoảng năng lượng giữa E và E+dE. Độ lớn của xác suất nói trên phụ thuộc 

hoàn toàn vào quy luật va chạm.  

Năng lượng (keV) 

Nhóm 1 

Nhóm 2 

Nhóm 3 

Nhóm 4,5,6 
P

h
ổ
 c

h
u

ẩ
n

 h
ó
a
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                          (1.11) 

biểu thị số neutron trong phần tử thể tích dE’dV xuất hiện trong phần tử thể 

tích dEdV trong khoảng thời gian dt. Xét đến tổng các phần tử dE’dV để có thể lấy 

toàn bộ các neutron đã va chạm sẽ được: 

                          (1.12)     

hay 

                      (1.13) 

Với: 

                        (1.14) 

1.1.2 Quá trình mất mát neutron  

a) Neutron mất mát qua các quá trình hấp thụ 

Tổng số neutron mất đi trong phần tử thể tích dVdE trong khoảng thời gian 

dt được thể hiện thông qua tiết diện toàn phần, bao gồm quá trình neutron bị hấp thụ 

và bị tán xạ ra khỏi nhóm đang xét, vì vậy số neutron mất đi do các quá trình tương 

tác sẽ là : 

                                        (1.15) 

b) Neutron mất mát do rò rỉ 

Sự rò rỉ thể hiện qua số neutron thoát khỏi phần thể tích dV trong khoảng 

thời gian dt. Ta sử dụng hệ tọa độ Oxyz để tính toán rò rỉ qua từng mặt của phần thể 

tích dV  

 

Hình 1.6 Sơ đồ minh họa sự dịch chuyển của neutron ra khỏi thể tích đang xét 

Theo phương chiều x, số neutron  rời khỏi phần tử dVdE ra khỏi mặt dydz ở 

vị trí (x,y,z) trong khoảng thời gian dt: 

                                       (1.16)     
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Tương tự cho số neutron cắt ngang mặt dydz tại vị trí (x+dx,y,z) : 

                               (1.17)    

Tổng số neutron rời khỏi phần tử thể tích bởi mặt dydz trong khoảng thời 

gian dt sẽ được tính bằng tổng của hai biễu thức trên: 

         (1.18) 

hay: 

                           (1.19) 

Tương tự cho phương y và z, tổng cho tất cả các khả năng rò rỉ ở các hướng 

ta được: 

    (1.20)     

Theo dạng vector, biểu thức (1.20) có thể được biểu diễn như sau: 

                                   (1.21) 

Sự thay đổi mật độ neutron 

Sự thay đổi mật độ neutron trong phần tử thể tích dVdE trong khoảng thời 

gian dt cho bởi: 

 

(1.22)     

1.1.3 Phương trình thông lượng neutron  

Tổng hợp các kết quả đã nêu trên ta tìm được phương trình thông lượng 

neutron (phương trình bảo toàn neutron): 

 

(1.23) 
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Tính toán xấp xỉ 

Xấp xỉ P1 (Bell  1970)  

Ta sử dụng khai triển đa thức Legendre cho thông lượng phụ thuộc vào góc 

khối  ta được: 

              (1.24) 

Sau các bước biến đổi ta thu được phương trình sau: 

 

                               (1.25) 

Với xấp xỉ P1, hai ẩn vẫn chưa biết là  và , vì vậy để có thể 

giải được phương trình thông lượng neutron  ta cần biến đổi đại lượng  theo 

 để được phương trình có thể giải được, để làm được điều này, các xấp xỉ 

khác cần được đưa ra. 

Xét vế phải của phương trình (1.7), có thể bỏ qua nếu chỉ ra 

được : 

                                          (1.26) 

Điều này tương đương với sự thay đổi của mật độ dòng nhỏ hơn rất nhiều so 

với tần suất xảy ra tương tác. Phương trình (1.25) trở thành : 

 

 

 

 

                             (1.27) 

Với  là giá trị trung bình của  của góc tán xạ từ năng 

lượng E’ đến E. là tiết diện dịch chuyển của neutron : 

 

                       (1.28) 
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D là hệ số khuếch tán. 

                                                (1.29) 

Thông thường giá trị của  cho khoảng năng lượng quan tâm trong vật lý lò 

phản ứng được lấy xấp xỉ như sau : 

 

1.2  Sự bảo toàn hạt nhân mẹ trong quá trình sinh neutron trễ 

Bây giờ chúng ta xét đến neutron trễ tương tự như phần thông lượng neutron. 

a) Sự sinh ra các hạt nhân mẹ 

Số hạt nhân mẹ thuộc học i sinh ra trong phần tử thể tích dV trong khoảng 

thời gian dt là tích của hệ số βi và toàn bộ neutron được sinh ra bởi phân hạch trong 

cùng phần tử thể tích đó. 

                              (1.30) 

b) Sự mất mát hạt nhân mẹ 

Nguyên nhân chính dẫn đến sự mất mát hạt nhân mẹ là do phân rã beta. Tổng 

số hạt nhân mẹ họ i mất đi trong phần tử thể tích dV trong thời gian dt sẽ là  

                                                     (1.31) 

Sự thay đổi mật độ hạt nhân mẹ 

Toàn bộ sự thay đổi mật độ hạt nhân mẹ họ i có trong phần tử thể tích dV 

trong thởi gian dt sẽ là: 

 

                                                      (1.32) 

Tổng hợp các biểu thức ta được phương trình bảo toàn hạt nhân mẹ sinh ra 

neutron trễ trong lò phản ứng: 

 

     (1.33) 
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1.3 Kết quả 

Tổng hợp các kết quả thu được ở phần trên ta được phương trình động học 

không thời gian của neutron: 

(1.34)                                      

Để đơn giản ta đặt: 

             (1.35) 

Là đại lượng đặc trưng cho sự sinh ra neutron tức thời. 

(1.36) 

Là đại lượng đặc trưng cho sự tương tác của neutron (bao gồm mất đi do 

tương tác, do rò rỉ khỏi phần thể tích đang xét và sự xuất hiện từ phần tử thể tích 

khác xâm nhập vào) 

                                       (1.37) 

Là đại lượng đặc trưng cho nguồn neutron trễ có mặt trong phần thể tích 

đang xét. 

Phương trình 1.34 được viết lại như sau: 

              (1.38) 
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 1.4 Điều kiện biên 

Do phương trình 1.34 là phương trình vừa phụ thuộc vào không gian và thời 

gian (phương trình không thời gian), chúng ta cần phải xác định điều kiện đầu và 

điều kiện biên để có thể hoàn thành việc mô ta bài toán một cách đầy đủ nhất. 

a) Điều kiện đầu: 

Một cách lý tưởng, điều kiện đầu của phương trình1.34 là: 

                                            (1.39) 

Hai điều kiện biên quan trọng nhất cần được xem xét là điều kiện ở mặt tiếp 

xúc giữa hai vật liệu khác nhau trong vùng đang xét (ví dụ: nhiên liệu và chất làm 

chậm) và điều kiện ở mặt ngoài vùng thể tích đang xét. 

b) Điều kiện ở mặt tiếp xúc 

Ta xét mặt tiếp xúc S giữa hai vật liệu có tiết diện phản ứng khác nhau được 

thể hiện trong hình 1.7. Để thỏa mãn điều kiện liên tục của thông lương phản ứng ta 

có: 

                                     (1.40) 

Sử dụng phương trình 1.27 ta được: 

                       (1.41) 

 

Hình 1.7 Thông lượng liên tục tại mặt tiếp xúc 

Vì vậy, trong lý thuyết khuếch tán , điều kiện liên tục ở mặt tiếp xúc đơn 

giản là điều kiện đảm bảo sự liên tục của thông lượng ( ) và dòng ( ). Điều này 

đồng nghĩa nếu , đạo hàm của thông lượng sẽ không liên tục qua mặt tiếp 

xúc. 

c) Điều kiện mặt ngoài (mặt tự do) 
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Tổng quát ta giả sử vùng thể tích đang xét là lồi và mặt S là mặt ngoài của 

nó. Xét trường hợp không có nguồn neutron nằm ngoài vùng thể tích đang xét và 

mọi neutron thoát ra khỏi mặt S không thể bay lại vào hệ. 

Đặt  là vector đơn vị pháp tuyến hướng ra khỏi mặt tại vị trí rs hình 1.8. 

Bất kỳ neutron nào đi qua mặt S có hướng  đồng nghĩa với neutron đó đi 

ra khỏi vùng thể tích đang xét và ngược lại. 

Bởi vì điều kiện chỉ áp dụng cho một nửa góc khối nên ta có thể xấp xỉ như 

sau: 

                                               (1.42) 

Trong lý thuyết khuếch tán, ta sử dụng xấp xỉ P1 cho dòng ta được: 

                  (1.43) 

 

 Hình 1.8 Điều kiện biên mặt ngoài 

Dưới dạng tổng quát, phương trình 1.43 được viết lại như sau:  

                    (1.44) 

Với β là hệ số albedo luôn dương. Trong trường hợp β=0, phương trình 1.44 

trở lại thành phương trình 1.43. Trường hợp β=1, ta có điều kiện biên phản xạ, có 

thể được dùng trong trường hợp đối xứng để giới hạn vùng phân tích. 

Một dạng khác của điều kiện biên cũng có thể được tìm ra dựa vào sự triệt 

tiêu thông lượng ở một khoảng cách nhất định so với biên vật lý. Bắt đầu từ phương 

trình 1.43 và ngoại suy tuyến tính thông lượng với hướng đi ra khỏi vùng thể tích 

đang xét, ta nhận thấy thông lượng bị triệt tiêu ở khoảng cách ngoại suy theo một 

hướng: 
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                                              (1.45) 

Lưu ý rằng thông lượng thật không bao giờ bằng 0 dù ở biên vật lý hay ở 

khoảng cách ngoại suy. Thực tế, trong môi trường chân không, thông lượng luôn 

luôn khác không tại vô cực. Lý thuyết khuếch tán, sử dụng điều kiện biên dạng có 

hệ số albedo (phương trình 1.44) hay dạng khoảng cách ngoại suy (phương trình 

1.45) chỉ đúng khi và chỉ khi trong vùng thể tích đang xét cách vài khoảng dịch 

chuyển tự do so với nguồn neutron ngoài. 
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CHƯƠNG 2 

TRẠNG THÁI DỪNG VÀ SỰ TỚI HẠN - HÌNH THỨC LUẬN NHIỀU 

NHÓM VÀ DẠNG MA TRẬN CỦA PHƯƠNG TRÌNH 

 

2.1 Trạng thái dừng và sự tới hạn 

Đầu tiên chúng ta xem xét lại từng vai trò của các thành phần trong phương 

trình khuếch tán. 

           (2.1) 

Ở trạng thái dừng có nghĩa là thông lượng neutron sẽ không đổi theo thời 

gian, điều này tương ứng với tốc độ sinh neutron phải bằng chính xác với tốc độ 

neuton mất đi trong lò phản ứng. Thật vậy, từ phương trình 2.1 nếu sự sản sinh 

neutron (bao gồm neutron tức thời, neutron trễ và neutron từ nguồn ngoài) ở vị trí r 

lớn hơn so với số neutron mất đi (bởi hấp thụ và rò rỉ), mật độ neutron có năng 

lượng E ở gần vị trí r sẽ tăng lên. Bằng việc tính tổng của tất cả các năng lượng 

trong toàn bộ thể tích, ta có thể đánh giá số neutron toàn phần (tốc độ phản ứng 

phân hạch và công suất của lò) là tăng hoặc giảm. Vì vậy, trạng thái dừng nhấn 

mạnh rằng sự cân bằng neutron phải thoả trên mọi điểm xét.   

Giả sử không có mặt của nguồn neutron ngoài trong lò phản ứng (Sexternal =0) 

và trạng thái dừng là tồn tại khả thi. Ta có: 

                               (2.2) 

Do không có mặt của nguồn ngoài, phương trình 2.1 có thể viết lại như sau: 

                         (2.3) 

Trong đó: 

         (2.4) 
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(2.5) 

                               (2.6) 

Xét phương trình bảo toàn hạt nhân mẹ ở trạng thái dừng, phương trình 1.33 

trở thành: 

 

                (2.7) 

Thay vào phương trình 2.6 ta được: 

   (2.8) 

Để đơn giản cho việc ký hiệu, ta lược bỏ “0” trong các ký hiệu phía trên do 

sự độc lập thời gian của các đại lượng. Ta tổng hợp phần sinh neutron tức thời do 

phản ứng phân hạch và neutron trễ do phân rã của hạt nhân mẹ thành: 

(2.9) 

Với  là phổ tổng: 

                           (2.10) 
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Ta viết lại phương trình 2.3: 

                                          (2.11) 

Phương trình 2.11 có thể được phát biểu bằng lời như sau : Khi lò ở trạng 

thái dừng và không có mặt của nguồn ngoài, số neutron sinh ra tại mỗi điểm trong 

lò phải bằng chính xác với số neutron mất đi, bao gồm thất thoát ra khỏi điểm đang 

xét hoặc ra khỏi vùng hoạt. Trạng thái này được gọi là trạng thái tới hạn của lò. 

Tùy vào trường hợp, lò sẽ có trạng thái trên tới hạn khi số neutron sinh ra 

lớn hơn số neutron mất đi và lò sẽ có trạng thái dưới tới hạn khi số neutron sinh ra 

nhỏ hơn số neutron mất đi.  

Về mặt toán học, phương trình khuếch tán không phụ thuộc thời gian 2.11 là 

một phương trình đồng nhất chỉ có nghiệm duy nhất khi , trừ khi lò tới  hạn, 

có nghĩa là các tính chất của nó thỏa điều kiện cận bằng neutron.  

Xét các toán tử F và M, dễ dàng nhận thấy : 

 

 

Với a là hằng số. 

Do M và F là các toán tử tuyến tính, điều kiện tới hạn bắt buộc sự rời rạc hóa 

ma trận với định thức bằng 0. Sự tuyến tính của các toán tử cũng nhấn mạnh rằng 

thông lượng neutron trong lò khi lò tới hạn là giá trị tùy ý. Tuy không phụ thuộc 

vào độ lớn thông lượng trong lò nhưng cần phải giải phương trình khuếch tán và 

tính toán sự phân bố thông lượng để có thể xác định được sự tới hạn.  

Bây giờ ta xét trường hợp có mặt của nguồn ngoài và giả sử trạng thái dừng 

đang diễn ra trong lò phản ứng. Với  là thông lượng lúc lò đạt trạng thái dừng, 

phương trình 2.11 trở thành : 

                    (2.12) 

Phương trình 2.12 dẫn đến hai phát biểu sau : 

 Khi lò ở trạng thái dừng và có mặt của nguồn ngoài, lò phải ở trạng thái dưới 

tới hạn để đảm bảo an toàn. Nói cách khác số neutron sinh ra do phân hạch 
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phải nhỏ hơn số neutron mất đi, nguồn neutron ngoài sẽ bù đáp chính xác sự 

chệnh lệch đó.  

 Thông lượng neutron lúc này không còn là tùy ý nữa, trái ngược hoàn toàn 

với trạng thái tới hạn của lò khi không có mặt của nguồn neutron ngoài. 

Trong lò phản ứng đạt trạng thái dưới tới hạn, độ lớn của thông lượng 

neutron sẽ tỷ lệ với cường độ nguồn neutron ngoài tác động đến sự phân bố 

thông lượng trong lò. 

Trạng thái dừng là khả dụng trong lò khi và chỉ khi thỏa một trong hai điều 

kiện sau : không có nguồn neutron ngoài trong lò và lò đạt trạng thái tới hạn hoặc có 

nguồn neutron ngoài trong lò và lò ở trạng thái dưới tới hạn. Trái lại, nếu lò đang ở 

trạng thái trên tới hạn, thông lượng neutron sẽ tăng đột biến dù có hoặc không sự có 

mặt của nguồn neutron ngoài. Và nếu lò ở trạng thái dưới tới hạn và không có mặt 

của nguồn neutron ngoài, phần chênh lệch giữa số neutron sinh ra và số neutron mất 

đi sẽ không được bù đáp dẫn đến việc giảm và triệt tiêu thông lượng neutron. 

Các lò phản ứng thương mại thông thường không sử dụng nguồn neutron 

ngoài vì vậy trong quá trình hoạt động bình thường, lò thường đạt trạng thái tới hạn.  

Bây giờ chúng ta xét một bài toán cụ thể cho lò phản ứng thật, không có mặt 

của nguồn neutron ngoài. Lò phản ứng đang xét có đặc trưng phụ thuộc vào tiết 

diện phản ứng, . Chúng ta không thể biết trước được điều kiện tới hạn có thỏa 

hay không trừ khi giải được phương trình 2.11. Việc giải bài toán không phụ thuộc 

theo thời gian từ phương trình 2.11 đồng nghĩa với việc giả sử các thông số vật lý 

của lò cho phép lò đạt tới hạn. 

*Hệ số nhân hiệu dụng 

Để đảm bảo rằng ta giải được phương trình 2.11 trong thực tế, ta đưa ra một 

thông số, λ=1/k, gọi là trị riêng và được dùng như hệ số nhân cho nguồn neutron 

phân hạch. Nhằm mục đích làm lò đạt được trạng thái tới hạn, ta chỉ cần thay đổi 

giá trị của k (thay đổi trạng thái cân bằng neutron). Nói cách khác, việc điều chỉnh 

thông số này đồng nghĩa với việc thay đổi số neutron phát ra trên mỗi phản ứng 

phân hạch cho đến khi số neutron sinh ra cân bằng với số neutron mất đi. Vì vậy 

luôn luôn tồn tại nghiệm dương cho cả  và k. Từ đó phương trình 2.11 được viết 

lại như sau :  

                                                                 (2.13) 
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Hay  

                                            (2.14) 

Ta có thể phát biểu hệ số k như sau : 

 

Hệ số k là một đại lượng rất quan trọng trong vật lý lò phản ứng, hay còn 

được gọi là hệ số nhân hiệu dụng keff. 

Quá trình vật lý diễn ra trong lò phản ứng có thể được hình dung là quá trình 

sinh neutron từ các phản ứng phân hạch qua các thế hệ. Hệ số nhân hiệu dụng keff 

đưa ra tỉ số của tổng số neutron giữa hai thế hệ liên tiếp. Ta có thể dễ dàng đánh giá 

việc tới hạn của lò bằng cách tính được trị riêng 1/k và so sánh nó với 1.0. Sự chênh 

lệch giữa 1/k và 1.0 được gọi là độ phản ứng tĩnh, ρS : 

                               (2.15) 

Độ phản ứng tĩnh là thước đo sự điều chỉnh mà cho phép lò đạt tới hạn (ví dụ 

như cơ chế của thanh điều khiển) 

Ta xét chu kỳ sống của neutron trong lò phản để có thể dễ dàng hiểu được 

tầm quan trọng của hệ số nhân hiệu dụng. Giả sử ban đầu có N1 neutron trong lò 

phản ứng nhiệt, chu kỳ sống của neutron được cho ở hình 2.1. Ta nhận thấy sau một 

chu kỳ thì số neutron tăng lên keff  lần, các thông số của hệ số nhân hiệu dụng này sẽ 

được trình bày cụ thể ở phần tiếp theo. 
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Hình 2.1 Chu kỳ sống của neutron trong lò phản ứng nhiệt  

2.2 Lý thuyết một nhóm và hai nhóm   

Để hạn chế sự phụ thuộc vào năng lượng của phương trình không thời gian, 

ta giả sử neutron trong lò là đơn năng hay còn gọi là lý thuyết một nhóm. Hình thức 

giả định như vậy giúp đơn giản hóa cách tính toán cũng như dự đoán được hành vi 

của neutron trong lò phản ứng. Dĩ nhiên các giả định trên chỉ mang tính tương đối 

vì thực tế neutron trong lò có dải năng lượng từ 10-3 đến 107 eV và tiết diện phản 

ứng của neutron cũng phụ thuộc rất nhiều vào năng lượng. Tuy nhiên lý thuyết một 

nhóm rất hay được sử dụng để diễn tả thông lượng neutron trong lò một cách định 

lượng. 

2.2.1 Lý thuyết một nhóm 

Đối với neutron trong lò phản ứng đang xét là đơn năng, ta diễn tả sự thay 

đổi thông lượng neutron đơn giản theo toán học là sự chênh lệch giữa số neutron 

sinh ra (do phản ứng phân hạch) và số neutron mất đi (do bị hấp thụ và rò rỉ ra khỏi 

thể tích đang xét).  

Ta có  viết lại phương trình khuếch tán neutron như sau :   

        (2.16) 

Với , ,  lần lượt là các đại lượng đại diện 

cho sự sinh neutron, neutron mất đi do bị hấp thụ và neutron thoát ra khỏi thể tích 

đang xét. 
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Trong trường hợp hệ số khuếch tán D là đồng nhất không phụ thuộc theo vị 

trí trong lò phản ứng phương trình 2.16 có thể viết: 

     (2.17) 

Ở trường hợp tới hạn, phương trình thông lượng neutron sẽ là: 

 

                              (2.18) 

Với L2 là diện tích khuếch tán: 

                                                    (2.19) 

Với  

                                         (2.20) 

Giả sử lò có hỗn hợp đồng nhất nhiên liệu và chất làm chậm nên ta có thể bỏ 

qua sự phụ thuộc của tiết diện phản ứng vào vị trí, phương trình 2.18 đươc viết lại 

như sau: 

                                          (2.21) 

Đối với lý thuyết một nhóm neutron, phần tử nguồn có thể viết lại theo dạng 

phụ thuộc vào tiết diện hấp thụ của nhiên liệu. Gọi ΣaF là tiết diện hấp thụ một nhóm 

của nhiên liệu, η là số neutron phân hạch trung bình phát ra trên mỗi neutron trong 

bị hấp thụ trong nhiên liệu thì phần tử nguồn S được viết lại như sau: 

                                                         (2.22) 

Ta có thể biến đổi hệ thức 2.45 để nguồn phụ thuộc vào tiết diện hấp thụ của 

hỗn hợp đồng nhất: 

                                  (2.23) 

Trong đó: 



26 

 

                                                    (2.24) 

Được gọi là hệ số sử dụng nhiên liệu, hệ số f  bằng với tỷ số giữa số neutron  

hấp thụ trong nhiên liệu và số neutron bị hấp thụ toàn bộ trong hỗn hợp. 

Bây giờ ta xét đến trường hợp lò có kích thước vô hạn đễ có thể lượt bỏ được 

phần tử đóng góp vào sự mất mát neutron do rò rỉ. Trong trường hợp như vậy, tất cả 

neutron đều bị hấp thụ trong lò và thông lượng là giống nhau tại mọi vị trí. Số phản 

ứng phân hạch xảy ra trong một chu kỳ sẽ phụ thuộc vào số neutron sinh ra trong 

chu kỳ đó (phụ thuộc vào ν). Do tất cả neutron sinh ra phải bị hấp thụ hoàn toàn 

trong hệ nên số neutron sinh ra bằng với số neutron bị hấp thụ và có giá trị bằng 

Σaϕ. Trong số các neutron hấp thụ sẽ có  hấp thụ bởi nhiên liệu và sinh ra 

 neutron mới cho chu kỳ tiếp theo. Vì vậy, sự hấp thụ của  trong một chu 

kỳ sẽ dẫn đến sự hấp thụ của  neutron trong chu kỳ tiếp theo.  

Ở phần trước, hệ số nhân k được định nghĩa là tỷ số giữa tổng số neutron 

sinh ra trong một chu kỳ và số neutron mất đi trong chu kỳ đó. Trong trường hợp lò 

vô hạn, ta có: 

                                                 (2.25) 

 được gọi là hệ số nhân vô hạn. 

Do η và f là các hệ số phụ thuộc vào đặc trưng của vật liệu lò nên  hoản 

toàn giống nhau cho các lò vô hạn có thành phần giống nhau. Phương trình 2.23 

được viết lại như sau: 

                                                   (2.26) 

Thay vào phương trình 2.21 ta được: 

 

                                           (2.27) 

Với B2 gọi là hệ số buckling và có giá trị: 

                                                          (2.28) 
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Lưu ý hệ số k =1 khi lò tới hạn. Hệ số buckling cho biết độ cong của hình 

dạng phân bố thông lượng neutron theo vị trí. 

Phương trình 2.27 được gọi là phương trình khuếch tán neutron một nhóm ở 

trạng tới hạn.  

Ta xem xét trường hợp lò đang tới hạn, sau đó bị tác động bên ngoài (thanh 

điều khiển) làm thay đổi độ phản ứng của lò, để dễ dàng trong ký hiệu ta đạt λ=1/k, 

phương trình thông lượng tới hạn được cho như sau: 

                                  (2.28) 

Khi có tiết diện phản ứng thay đổi làm cho phương trình 2.28 thay đổi và mất 

đi trạng thái tới hạn: 

 

  (2.29) 

Ta nhân phương trình 2.28 cho  và phương trình 2.29 cho , lấy tích phân 

hiệu của chúng theo V ta được : 

(2.30) 

Lưu ý, ta cho  do sự biến đổi là nhỏ. 

Theo tính chất vector ta có: 

 

Nên 
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    (2.31) 

(theo định luật Gauss) 

Với điều kiện biên  tại bề mặt của lõi lò nên tích phân của chúng 

tại mặt là bằng 0, phương trình 2.31 trở thành : 

   (2.32) 

Thay vào phương trình 2.30 ta được : 

          (2.33) 

Theo xấp xỉ bậc 1, sự nhiễu loạn là nhỏ, ta có thể cho , vì vậy phương 

trình 2.33 được viết lại như sau : 

  

            (2.34) 

Từ phương trình 2.34, ta thấy sự thay đổi của độ phản ứng phụ thuộc vào sự 

thay đổi của tiết diện hấp thụ (hoặc phân hạch) và tỷ lệ với bình thông lượng tại 

điểm đang xét ; sự thay đổi hệ số khuếch tán D tỷ lệ với . 

 

Hình 2.2 Ảnh hưởng của sự thay đổi độ phản ứng  

-------:  

         :  
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Theo như hình 2.2, sự thay đổi của tiết diện hấp thụ có tác động lớn nhất ở 

vùng tâm lò trong khi sự thay đổi hệ số khuếch tán có ảnh hưởng lớn nhất ở vùng 

biên của lõi lò.  

2.2.2 Ứng dụng của phương trình một nhóm  

Phương trình một nhóm neutron trong lò phản ứng được áp dụng để tính 

thông lượng neutron trong lò phản ứng với nhiều dạng hình học khác nhau. Ta xét 

các lò có dạng hình học thông thường hay gặp trong thực tế. 

a) Lò hình trụ hữu hạn 

Xét lò trần hình trụ hữu hạn có kích thước bán kính R và chiều cao H (giả sử 

khoảng cách ngoại suy là không đáng kể).  

 
  

Hình 2.3 Mô hình lò trần hình trụ hữu hạn 

Do thông lượng phụ thuộc vào bán kính r vào chiều cao z nên phương trình 

lò phản ứng ở trạng thái tới hạn trở thành: 

                                   (2.35) 

Điều kiện biên cho phương trình 2.35: 

                                                 (2.36) 

Để giải phương trình 2.35 ta đặt: 

                                      (2.37) 

Thay lại vào phương trình 2.35 được: 

                           (2.38) 

Ta đặt: 
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                                         (2.39) 

                                                  (2.40) 

                                                   (2.41) 

Nghiệm của phương trình 2.40 với điều kiện biên tại z=± H/2 là: 

                                                 (2.42) 

Tương tự cho phương trình 2.39 

                                                  (2.43) 

*Với Jo là hàm Bessel có thể tra bảng (Phụ lục 1). 

Cuối cùng ta tìm được phương trình thông lượng và hệ số buckling cho lò 

trần hình trụ hữu hạn: 

                                        (2.44) 

 

Hằng số A trong phương trình 2.44 xác định độ lớn thông lượng neutron vẫn còn là 

ẩn số. Lý do hệ số A chưa được xác định là do độ lớn của thông lượng là phụ thuộc 

vào công suất hoạt động của lò. Vì vậy để tìm được A, ta cần tính công suất của lò.  

Công suất của lò được tính bằng cách lấy tích phân của tích giữa tiết diện phân hạch 

vĩ mô và thông lượng trên toàn bộ thể tích đang xét và lấy kết quả nhân với hệ số 

chuyển đổi năng lượng. 

                                          (2.45) 

Trong đó hệ số chuyển đổi được tính như sau : 

 

 

                                    (2.46) 
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Thay phương trình thông lượng ở phương trình 2.44 vào phương trình phương trình 

2.45 và tính tích phân ta được: 

 

                               (2.47) 

Thay kết quả vừa tìm được vào lại phương trình 2.44 ta có: 

                       (2.48) 

b) Các dạng lò khác: 

Ngoài ra, trong một số trường hợp khác, người ta sử dụng các dạng lò có 

hình học khác để tình toán, các dạng hay gặp với hệ tọa độ của nó được cho trong 

hình 2.3  

 

 

Hình 2.4 Các dạng lò khác và hệ trục tọa độ của chúng 

 

Kết quả phương trình thông lượng cho các dạng lò này (Phụ lục 2) được trình 

bày trong bảng 2.1 

Lò hình cầu 

Lò hình hộp 
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Bảng 2.1 Hệ số buckling và phương trình thông lượng của một số dạng lò trần và 

giả sử khoảng cách ngoại suy là không đáng kể 

Dạng hình học Kích thước Hệ số buckling Thông lượng Hệ số A 

Lò hình hộp  
   

Lò hình trụ hữu hạn 
Bán kính R 

Chiều cao H   
 

Lò hình cầu Bán kính R 
  

 

c) Tỷ số cực đại trên trung bình của thông lượng và công suất 

Tỷ số này, ký hiệu là Ω rất quan trọng trong việc thiết kế lò phản ứng do 

công suất sinh ra sẽ tỷ lệ với thông lượng neutron.Chỉ số này còn cho biết sự biến 

thiên thông lượng trong lò.  

Xét trường hợp lò trần hình cầu, phương trình thông lượng được cho như 

sau:  

                                    (2.49) 

Thông lượng sẽ đạt cực đại khi r → 0. 

 

                                          (2.50) 

Thông lượng trung bình được cho bởi: 

                                            (2.51) 

Tuy nhiên hệ thức trên lại tỷ lệ với công suất của lò: 

                                         (2.52) 

Vậy thông lượng trung bình trong lò phản ứng tính theo công suất được cho 

như sau: 

                                            (2.53) 

Phương trình 2.53 luôn đúng cho mọi dạng hình học của lò. 
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Từ đó ta có được tỷ số thông lượng cực đại trên thông lượng trung bình cho 

lò trần bằng việc lấy kết quả ở phương trình 2.50 chia cho phương trình 2.53: 

                            (2.54) 

Tương tự ta tìm được hệ số Ω cho các dạng lò khác, kết quả được trình bày 

trong bảng 2.2 

Bảng 2.2 Tỷ số thông lượng cực đại trên thông lượng trung bình của một số lò có 

dạng hình học khác nhau. 

Dạng hình học Tỷ số Ω 

Lò hình cầu 3.29 

Lò hình hộp 3.88 

Lò hình trụ hữu hạn 3.64 

Hệ số nhân hiệu dụng sáu thừa số 

Từ ban đầu đến giờ, ta vẫn đang xét và phân tích neutron đơn năng (lý thuyết 

một nhóm) bị làm chậm ngay lập tức sau khi nó được sinh ra do phân hạch. Xét hệ 

số nhân vô hạn , theo phương trình 2.25: 

 

Trong đó η là số neutron sinh ra khi một neutron bị hấp thụ, f  là hệ số sử 

dụng nhiên liệu và có được lần lượt như sau : 

                                               (2.55) 

                            (2.56) 

Như miêu tả trong chu kỳ sống của neutron ở phần trước, trong lò phản ứng, 

neutron sinh ra bởi phản ứng phân hạch có năng lượng lớn (neutron nhanh) và cần 

phải được làm chậm để trở vể neutron nhiệt phục vụ cho việc duy trì phản ứng phân 

hạch. Nếu như sự làm chậm xảy ra hoàn toàn trong chất làm chậm thì sẽ thỏa mãn 

giả thuyết ban đầu của chúng ta. Tuy nhiên, trong thực tế một phần nhỏ neutron 

nhanh gây ra phản ứng phân hạch đối với U238 trước khi đi vào chất làm chậm. 

Ngoài ra, một số neutron cũng bị hấp thụ bởi U238 cộng hưởng trong quá trình 
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chúng đang được làm chậm. Vì vậy chúng ta cần hai hệ số nữa để có thể hình thành 

được công thức tổng quát cho hệ số nhân vô cùng. Hệ số phân hạch nhanh ε đại 

diện cho số neutron sinh ra do bởi phản ứng phân hạch nhanh U238, hệ số này thông 

thường lớn hơn 1. Xác suất thoát khỏi vùng công hưởng p được định nghĩa là xác 

suất neutron không bị hấp thụ trong vùng cộng hưởng của hạt nhân nguyên tử U238 

trong quá trình làm chậm. Tổng hợp lại ta có: 

                                             (2.57) 

Bây giờ ta xét đến hệ số nhân hiệu dụng  k. Theo định nghĩa ta có  

 

Về mặt kí hiệu, k được ký hiệu như sau: 

                                                  (2.58) 

Trong đó F, A, L lần lượt là các đại lượng đặc trưng cho sự sinh ra neutron, 

sự hấp thụ neutron trong lò và sự rò rỉ neutron ra khỏi lò. 

Ta biến đổi phương trình 2.58 như sau: 

 

                                            (2.59) 

Với PL được gọi là xác suất không rò neutron, và có độ lớn: 

                (2.60) 

Để thuận tiện cho việc tính toán, ta tách phần xác suất không rò neutron 

thành hai phần riêng biệt lần lượt đặc trưng cho sự rò neutron nhanh và sự rò 

neutron nhiệt. Vậy ta viết lại phương trình 2.59 kết hợp 2.57 và 2.60: 

                                      (2.61) 

Phương trình 2.61 được gọi là công thức hệ số nhân hiệu dụng sáu thừa số.  

2.2.3  Lý thuyết hai nhóm  

Để có thể hiểu được các thừa số công thức sáu thức số ta xét lý thuyết hai 

nhóm neutron.  
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Hình 2.5 Mô hình xấp xỉ hai nhóm neutron 

Giả sử neutron ta xét sẽ có hai nhóm: một nhóm neutron nhanh và một nhóm 

neutron nhiệt. Về mặt thông lượng ta có, đối với neutron nhanh: 

                               (2.62) 

Và đối với neutron nhiệt: 

                                  (2.63) 

Nhận thấy  và  

Ở trạng thái dừng và D không phụ thuộc vào vị trí, ta có: 

Nhóm neutron nhanh: 

 

  (2.64) 

Nhóm neutron nhiệt : 

 

Nhanh 
Nhiệt 

Năng lượng E 
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                               (2.65) 

Ta xét trường hợp lò tới hạn, giả sử thông lượng trong lò có hệ số buckling 

thỏa: 

 

Do hệ số B2 là như nhau cho cả hai nhóm nên chúng tỷ lệ tại mọi vị trí trong 

lò, phương trình 2.64 và 2.65 được viết lại như sau: 

                (2.66) 

                                (2.67) 

Từ phương trình 2.67 ta có: 

                     (2.68) 

Với 

                                            (2.69) 

Ta xét phần sinh neutron trong phương trình 2.66, ta có: 

    (2.70) 

Với ε là hệ số phân hạch nhanh có độ lớn như sau: 

                      (2.71) 

Thay phương trình 2.68 vào phương trình 2.71 ta được: 

                                    (2.72) 

Thay phương trình 2.70 vào phương trình 2.66: 

 

                    (2.73) 

Theo định nghĩa diện tích khuếch tán ta có: 
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                                      (2.74) 

 Ta viết lại phương trình 2.73 như sau: 

 

           (2.75) 

Ta có: 

                                     (2.76) 

Là tỷ số của  phần neutron nhanh bị hấp thụ (gây ra phân hạch nhanh) trong 

nhóm neutron nhanh đang xét, nên ta có xác suất thoát cộng hưởng sẽ là : 

                               (2.77) 

Với  

                                            (2.78) 

Ta viết lại phương trình 2.75: 

 

                  (2.79) 

Lưu ý lò tới hạn k=1 

So sánh với phương trình 2.61, ta có: 

                                         (2.80) 

Đối với các lò có kích thước lớn: 
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                                                (2.81) 

 Với M2 được gọi là diện tích di cư. 

Do các lò phản ứng được thiết kế để tối thiểu khả năng neutron bị rò rỉ ra 

ngoài, nên PT và PF  sẽ gần bằng một, kéo theo  và  rất bé. Lưu ý  còn 

được gọi là tuổi neutron  theo lý thuyết Fermi. 

Hạn chế của lý thuyết một nhóm và hai nhóm  

Thiếu tính tổng quát và không khái quát được toàn bộ quá trình xảy ra trong 

lò phản ứng tuy nhiên lại được sử dụng khá nhiều do dễ dàng áp dụng cũng như tính 

toán.  

Mô hình một nhóm chỉ có thể cung cấp cho người dùng một cách định tính 

thường dùng của một hoặc vài loại lò phản ứng nào đó miễn là người dùng cung cấp 

chính xác các giá trị của tiết diện phản ứng mà xuất hiện ở mô hình này. 

2.3 Hình thức luận nhiều nhóm và dạng ma trận của phương trình 

Trong hầu hết các trường hợp, phương trình không thời gian gần như là 

không thể giải được. Mặc dù đã tiếp cận và áp dụng các điều kiện giản lược, sự có 

mặt của tích phân trong phương trình gây khó khăn rất lớn trong việc tính toán cho 

lò hữu hạn. Để có thể đạt được một hệ thống các phương trình giải tích mà có thể 

giải bằng thuật toán sử dụng máy tính, cần phải giản lược thêm về sự phụ thuộc 

năng lượng của phương trình không thời gian trước khi suy xét về việc rời rạc hóa 

không gian và ứng dụng của kỹ thuật số hóa thích hợp cho những phép tích phân. 

Trên thực tế tiết diện tương tác của neutron trên một khoảng rộng của năng 

lượng không thể xấp xỉ bởi một giá trị trung bình, điều này sẽ dẫn tới sai số rất lớn 

trong tính toán thiết kế lò phản ứng do đó người ta phải chia một khoảng rộng năng 

lượng thành nhiều khoảng nhỏ năng lượng trên đó các tiết diện tương tác được lấy 

là hằng số và người ta sử dụng các bộ số liệu đã được đo từ thực nghiệm đối  với 

từng khoảng năng lượng khác nhau đề đưa vào từng kết quả tính toán. Chúng ta sẽ 

xử lý thuyết nhiều nhóm cho sự rời rạc hóa của năng lượng, cho phép biến đổi 

phương trình không thời gian phụ thuộc năng lượng thành một hệ nhiều phương 

trình cho nhiều nhóm năng lượng. Với hình thức luận này, M và Fp có dạng ma trận. 
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Năng lượng của neutron có thể đạt tới ngưỡng cực đại 10MeV sau phản ứng 

phân hạch, để tiếp tục duy trì chuỗi phản ứng phân hạch neutron cần được làm chậm 

về năng lượng nhiệt (E = 0.025 eV) trước khi bị hấp thụ trong nhiên liệu, dãi năng 

lượng của neutron trải dài ít nhất 8 khoảng với tiết diện phản ứng thay đổi rất phức 

tạp. Mục đích chính của lý thuyết nhiều nhóm là hạn chế sự phụ thuộc năng lượng 

đối với một vài nhóm trên toàn dải năng lượng.   

Chúng ta cũng có thể nhận thấy các tính toán xấp xỉ là không khả dụng trong 

môi trường hấp thụ mạnh, ví dụ như nhiên liệu vì vậy cần phải tính toán tiết diện 

phản ứng trung bình cho một thể tích khá lớn bằng việc bao gồm cả vùng làm chậm 

để thu được tiết diện phản ứng đồng đều, từ đó cho phép sử dụng được lý thuyết 

khuếch tán. 

Thông thường khi tính toán cho lò hữu hạn, ta sử dụng các ô mạng. Trong 

các ô mạng này, lý thuyết khuếch tán neutron không phụ thuộc thời gian được áp 

dụng để tính toán với các điều kiện biên giả thuyết khi ô mạng là vô hạn. Kết quả 

của quá trình tính toán trên là tìm ra được phân bố vi mô cho thông lượng neutron 

trong ô mạng, , cho phép người dùng biết được tốc độ phản ứng ở trong một 

ô mạng. 

Giả sử năng lượng của neutron được chia thành G nhóm.  

 

 

 

 

 

 

 

Ta có: 

                            (2.82) 

Chúng ta định nghĩa thông lượng cho nhóm neutron năng lượng g như sau: 

                                  (2.83) 

Và phân bố thông lượng vi mô cho nhóm neutron năng lượng nhóm g: 

Nhóm neutron theo năng lượng 
 

EN EN-1 

…… …… 

Eg E1 E0 Eg-1 

MeV 



40 

 

                                    (2.84) 

Chúng ta cần xác định các thông số cho phương trình động học không thời 

gian của neutron ở nhóm năng lượng g: 

 Vận tốc của nhóm g : 

              (2.85) 

 Hệ số khuếch tán : 

(2.86) 

 Tiết diện phản ứng toàn phần : 

 (2.87) 

 

 Tiết diện phân hạch :  

(2.88) 

 Để tìm được tiết diện tán xạ từ nhóm g’ sang nhóm g trước tiên ta định 

nghĩa tiết diện tán xạ của neutron trong nhóm g’ đến mức năng lượng 

nằm trong khoảng từ E đến E+dE: 

 

Tiếp tục lấy tích phân theo neutron vào mức năng lương nhóm g: 

           (2.89) 
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 Tiếp đến là xác suất neutron tức thời sinh ra hay còn gọi là hàm phổ 

neutron: 

                                         (2.90) 

 Tương tự cho xác suất sinh neutron trễ cũa hạt nhân mẹ họ i của nhóm g: 

                                         (2.91) 

2.3.1 Dạng ma trận của phương trình  

Để thành lập dạng ma trận của phương trình ta định nghĩa một số ma trận và 

vector sau: 

 Ma trận chéo của vận tốc 

                               (2.92) 

 Vector cột của thông lượng  

                                                (2.93) 

 Vector cột của hàm phổ năng lượng của neutron tức thời (xác suất sinh 

neutron tức thời) 

                                                (2.94) 
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 Vector cột của phổ năng lượng của neutron trễ  do hạt nhân mẹ họ i sinh 

ra (xác suất sinh neutron trễ) 

                                                (2.95) 

 Vector cột của tích ν và tiết diện phân hạch 

(2.96) 

Trong lý thuyết nhiều nhóm, hai toán tử Fp và M trong phương trình (1.38) 

trở thành các ma trận có kích thước G x G. Lúc này toán tử tương tác neutron sẽ là : 

                             (2.97) 

Với L là toán tử đặc trưng cho sự rò rỉ neutron và toán tử A đặc trưng cho sự 

tương tác neutron (mất đi do hấp thụ và xuất hiện do tán xạ từ phần tử thể tích khác 

vào phần thể tích đang xét) : 

                     (2.98) 

(2.99) 

Lưu ý trong các trường hợp thông thường, tiết diện phản ứng có trong toán tử 

ma trận nói trên là hàm theo không gian (giả sử rằng neutron không lấy năng lượng 

từ quá trình tán xạ). 

Đối với toán tử đặc trưng cho sự sinh neutron tức thời Fp : 
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                         (2.100) 

Với  

Ta có tốc độ sinh neutron tức thời :  

   (2.101) 

Lưu ý : chúng ta sử dụng phổ của neutron tức thời để ghi nhớ rằng xác suất 

phát ra neutron tức thời là khác nhau trong thành phần nhiên liệu.  

Bây giờ phương trình 1.38 áp dụng cho nhiều nhóm neutron có dạng ma trận 

như sau : 

(2.102) 

Với ma trận cho nguồn neutron trễ : 

                              (2.103) 

Đối với sự bảo toàn hạt nhân mẹ sinh neutron trễ áp dụng cho nhiều nhóm có 

dạng ma trận như sau : 

                   (2.104) 

Nhằm dễ dàng trong tính toán và phân tích, ta giả sử phân bố thông lượng 

neutron vi mô là đã biết trong ô mạng xung quanh r và đã được chuẩn hóa : 

                  (2.105) 

Trên thực tế, người phân tích sử dụng các phương pháp số (phương pháp gần 

đúng, phương pháp lập trình…) để giải phương trình không thời gian cho neutron ở 

dạng nhiều nhóm. Các thông số đầu vào như tiết diện phản ứng, phân bố neutron 

được lấy từ cơ sở dữ liệu ENDF được tổng hợp IAEA từ nhiều phòng thí nghiệm 

trên thế giới. Đầu tiên người phân tích chia hình học lò thành các ô mạng lớn (thô) 

để tìm được các hằng số của nhóm, sau đó tiến hành chia nhỏ (mịn hơn) các ô mạng 

để có thể tìm được nghiệm cho phương trình không thời gian của neutron lò phản 

ứng – thông lượng neutron, từ đó tạo cơ sở để kiểm soát công suất của lò phản ứng. 

Ngoài ra, khi phân tích, còn phải xét đến một số ảnh hưởng tác động đến thông 

lượng của lò (quá trình nhiễm độc Xe, độ cháy của nhiên liệu…) 
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            Hình 2.6 Sơ đồ khối hướng dẫn giải mô hình nhiều nhóm 
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CHƯƠNG 3  

LÝ THUYẾT NHIỄU LOẠN VÀ THÔNG LƯƠNG LIÊN HỢP 

 

3.1 Lý thuyết nhiễu loạn 

Mục tiêu của lý thuyết nhiễu loạn là tính toán sự ảnh hưởng của những thay 

đổi nhỏ trong tiết diện phản ứng đến hệ số nhân của lò phản ứng mà không cần phải 

tạo ra tính toán mới cho hệ nhiễu loạn.  

3.1.1 Mô hình tổng quát.  

Trước tiên ta đưa ra một số thuật toán lý luận để phục vụ cho việc phân tích 

tổng quát (lưu ý phương pháp này cũng có thể áp dụng cho mô hình neutron đơn 

năng). 

Ta định nghĩa tích nội (tích nội) (f,g) của hai thành phần (hàm hoặc vector) 

f(r), g(r) bất kỳ như sau: 

                                       (3.1) 

ở dạng ma trận (công thức cho đa nhóm neutron): 

        (3.2) 

Gọi A là một toán tử chuyển một vector bất kỳ về không gian vector đang 

xét. Toán tử A* được gọi là toán tử liên hợp của A nếu hệ thức sau luôn luôn đung 

với mọi hàm f, g trong không gian đang xét: 

 

Điều này có thể dùng để xác định các toán tử liên hợp: 

* Đối với vector: 

 

 

* Đối với toán tử vi phân: 

 

 

* Đối với toán tử tích phân: 
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Để có thể tìm được toán tử liên hợp cho toán tử tích phân, ta phải thay đổi 

thứ tự lấy tích phân. 

Ta bắt đầu xét tổng quát phương trình khuếch tán lò tới hạn ở trạng thái ban 

đầu : 

                                          (3.3) 

Thay đổi tiết diện phản ứng (do vật liệu hoặc có mặt thanh điều khiển) sẽ 

làm thay đổi phương trình khuếch tán như sau: 

                         (3.4) 

Lưu ý trong toán tử ΔM có chứa thành phần toán tử vi phân 

, vì vậy đối với sự thất thoát ra khỏi thế tích đang xét chúng ta cần ký hiệu 

như sau: 

                        (3.5) 

Ta đã biết  là thông lượng ban đầu đã biết khi chưa nhiễu loạn và  là 

thông lượng chưa biết khi nhiễu loạn xảy ra, nghiệm của phương trình 3.4. Ta viết 

lại mối quan hệ giữa  và như sau: 

                             (3.6) 

Thay vào phương trình 3.4 ta được: 

 

                        (3.7) 

Mà ta lại có: 

(3.8) 

(lưu ý, ta đang xét xấp xỉ bậc 1) 

Thay vào phương trình 3.7 ta được  
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                 (3.9) 

Để có thể tìm được sự thay đổi của độ phản ứng tính chúng ta cần tìm được 

đại lượng Δλ. Để đảm bảo tính tổng quát, ta sử dụng tất cả các điểm có thể có trong 

miền xác định của phần lò đang xét để tính toán Δλ bằng cách lấy tích phân của 

phương trình 3.9 trên toàn miền đang xét. 

Độ thay đổi của λ vào sự nhiễu loạn không cần phải như nhau tại tại các 

năng lượng khác nhau hoặc tại các điểm khác nhau xét trong miền. Để đảm bảo tính 

tổng quát khi tính Δλ, ta nhân phương trình với một hàm trọng số tùy chọn  

trước khi lấy tích phân theo  và E. Vì vậy, phân bố trọng số cho mỗi điểm  

trong vùng đang xét sẽ là , giả sử  thuộc cùng một không gian vector 

với không gian vector đang xét. 

Ta tính tích nội của 3.9 và 3.3 với hàm , lần lượt ta được : 

        (3.10) 

                                  (3.11) 

Trừ theo vế của hai phương trình trên ta được: 

          (3.12) 

Theo phương trình 3.12, ta nhận thấy chỉ có phần tử  là 

phụ thuộc vào thông lượng nhiễu loạn chưa biết ( , các phần tử còn lại của 

phương trình đều là hàm phụ thuộc vào thông lượng đã biết khi chưa xảy ra nhiễu 

loạn . Do là tùy ý, nên sẽ có hàm cụ thể khiến cho phần tử 

 mất đi bất chấp sự biến đổi của  . Nếu điều đó xảy ra, ta 

dễ dàng thu được  phụ thuộc theo thông lượng  đã biết. Để tìm được hàm  

thích hợp để thỏa điều kiện trên ta xét phần tử , ta có : 

(3.13) 

Do ta chỉ tính tới xấp xỉ bậc 1 nên các phần tử bậc 2 và bậc 3 trong phương 

trình 3.13 có thể bỏ qua. Vì vậy để thỏa mãn phương trình 3.12 không phụ thuộc 

vào thông lượng nhiễu loạn đồng nghĩa với: 
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              (3.14) 

Bây giờ ta cần chọn hàm  thỏa hệ thức trên. Theo phân tích hàm  cần 

chọn chính bằng với hàm thông lượng liên hợp , nghiệm của phương trình liên 

hợp ban đầu. Thật vậy, ta xét phương trình liên hợp của phương trình 3.3:  

                                     (3.15) 

Lấy tích nội của phương trình 3.3 với  trừ đi tích nội của phương trình 

3.15 với , ta được : 

      (3.16) 

Theo định nghĩa hàm liên hợp ta có: 

 

 

Nên phương trình 3.16 trở thành: 

                                (3.17) 

Mà ta có F là trị số thực luôn dương nên  

                                              (3.18) 

Thay hàm thông lượng liên hợp  vào phương trình 3.14 ta có: 

 

                                         (3.19) 

Với mọi giá trị bất kỳ của  

Sai số xảy ra do việc bỏ qua sự thay đổi của thông lượng, Δϕ, trong qua 

trình tính toán Δλ được giảm tới mức tối thiểu nếu dùng thông lượng liên hợp để 

tính toán tốc độ phản ứng. 

Thay kết quả hàm thông lượng liên hợp vảo phương trình 3.20 ta được công 

thức rối loạn bậc một cho đổ thay đổi của λ: 

 

                    (3.20) 
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                       (3.21) 

Dưới dạng khai triển tích nội, phương trình 3.20 có thể viết lại như sau: 

           (3.22) 

Kết luận : 

- Tầm quan trọng của công thức nhiễu loạn chính là cho phép người vận 

hành đánh giá sự thay đổi độ phản ứng khi có nhiều yếu tố nhiễu loạn 

xuất hiện trong lò mà không phải tính lại thông lượng nhiễu loạn mới cho 

từng trường hợp. 

3.2 Phương trình liên hợp 

Ta tiến hành tìm toán tử liên hợp cho toán tử F và toán tử M, theo định nghĩa 

hàm liên hợp ta có: 

                              (3.23) 

                             (3.24) 

a) Nguồn sinh neutron 

Phương trình 3.31 viết lại dưới dạng khai triển tích phân như sau: 

 

   (3.25) 

Bằng việc thay đổi thứ tự lấy tích phân trong thành phần toán tử F, ta tìm 

được toán tử liên hợp của nó có dạng như sau: 

                    (3.26) 



50 

 

Ở dạng ma trận, ta có : 

 

 

 

                                                        (3.27) 

Hay : 

                              (3.28)  

Và ta nhận thấy :  

                              (3.29) 

b) Neutron bị mất đi 

Toán tử đại diện cho sự mất đi của neutron bao gồm hai toán tử con là L đại 

diện cho sự rò rỉ và A đại diện cho sự tương tác của neutron. 

 

                      (3.30) 

Với dạng ma trận viết như sau: 

                  (3.31a) 

    (3.31b) 

 

Xét thành phần neutron tương tác, ta dễ dàng nhận thấy: 
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(3.32) 

Tương tự, ta có: 

 

 

           (3.33) 

  (3.34) 

Thành phần đóng góp từ sự rò rỉ yêu cầu chú ý kỹ hơn bởi vì nó chứa đạo 

hàm. Đầu tiên, theo tính chất vector: 

 

Ta có : 

(3.35) 

Áp dụng dịnh luật Gauss, ta có: 

(3.36) 
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Trong đó S là mặt ngoài của thể tích V đang xét và  là vector đơn vị được 

cho trong hình 3.1. 

Để dễ dàng áp được định luật Gauss, hàm  cần phải 

liên tục tại tất cả các điểm trong thể tích đang xét. Giả sử, phần thể tích V đang xét 

bao gồm các thể tích thành phần Vi (lưu ý, với hệ số khuếch tán là hằng số thì biên 

vật liệu không đổi). Ta có thể viết lại như sau : 

(3.37) 

Với  là vector pháp tuyến của mặt Si. Tổng của phương trình 3.37 trên toàn 

bộ các mặt (cả trong lẫn ngoài). Đầu tiên ta xét các mặt trong ở hình 3.1  

 

Hình 3.1 Các mặt tiếp xúc 

Cho từng mặt trong, tổng sẽ bao gồm hai thành phần tương ứng với hai phía 

của mặt đang xét, với hai vector  cùng phương ngược chiều nhau. 

Vì vậy ta viết lại phương trình như sau : 
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(3.38) 

Do sự bảo toàn neutron qua mặt trong của phần thể tích đang xét ta có phần 

 trong phương trình 3.38 sẽ 

mất đi. Hay : 

                                                (3.39) 

Xét mặt ngoài của lò phản ứng, điều kiện biên (phương trình 1.44) có thể 

được viết như sau : 

 

                         (3.40) 

Với : 

 

Ta viết lại phương trình 3.38 như sau: 

  (3.41) 

Thay vào lại phương trình 3.35, ta được : 
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(3.42) 

Dễ dàng nhận thấy nếu thay đổi  cho  thì vế phải của phương 

trình 3.42 không bị ảnh hưởng, vì vậy ta có thể viết được : 

(3.43) 

                             (3.44) 

Kết hợp công thức 3.38 và công thức 3.44 ta tìm được toán tử liên hợp M* : 

(3.45) 

Dưới dạng ma trận, phương trình 3.45 được viết như sau : 

 

 

                               (3.46) 

c) Ảnh hưởng của phần tử đại diện cho sự rò rỉ trong công thức nhiễu loạn  

Công thức nhiễu loạn bậc 1 cho độ phản ứng 3.21 chứa phần tử ΔM. Do M 

chứa thành phần rò rỉ  L, ta cần phải áp dụng lý thuyết phân tán (định luật Gauss) 

cho toàn bộ các mặt trong của thể tích đang xét để đánh giá sự nhiễu loạn do sự thay 

đổi của hệ số khuếch tán D. 
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Xét hàm sau : 

                (3.47) 

Mặt khác : 

                                 (3.48) 

Phần ΔA dễ dàng tìm được, phần ΔL thì ngược lại, rất khó tìm được do có 

chứa đạo hàm. Ta có: 

    (3.49) 

Áp dụng tính chất  của vector ta được : 

      (3.50) 

Áp dụng định luật Gauss cho phần tử  ta được: 

(3.51) 

Phương trình 3.51 bị triệt tiêu khi ta xét điều kiện biên b=b*. 

Vậy sự thay đổi của phần tử rò rỉ được viết lại như sau: 

                    (3.52) 

Thay vào phương trình 3.21 ta có : 

       (3.53) 

Để dễ hình dung tầm quan trọng của phép toàn liên hợp, ta xét ví dụ sau:  

Cho lò phẳng vô hạn theo hai phương y,z có chiều rộng   theo phương 

x như hình 3.2, giả sử lò là đồng nhất và neutron đang xét là đơn năng. 
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Hình 3.2 Mô hình lò phẳng vô hạn với sự nhiễu loạn  

Thông lượng neutron sẽ có phương trình như sau (khi lò đạt tới hạn): 

 

                              (3.54) 

Với  

Theo điều kiện biên ta có: 

                                    (3.55) 

( ) 

Nghiệm dương duy nhất của phương trình 3.55 thoải điều kiện biên là: 

                                        (3.56) 

Với B2 là hệ số buckling hình học cho lò phẳng có trị số là  

Giả sử sự nhiễu loạn xảy ra ở tâm của lò (do có mặt các thanh điều khiển) và 

để dễ dàng trong phân tích chỉ xét sự thay đổi của tiết diện hấp thụ Σa, khoảng lấy 

tích phân sẽ từ x=-xp đến x=xp. 

Trị riêng k từ phương trình 3.54 có được như sau: 

                                  (3.57) 

Từ định nghĩa toán tử liên hợp, ta dễ dàng nhận thấy khi neutron là đơn năng 

thì thông lượng liên hợp cũng chính là thông lượng đang xét: 
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                                       (3.58) 

Bây giờ ta xét sự thay đổi của độ phản ứng do sự nhiễu loạn này theo hai 

cách khác nhau: 

* Δρ(0): giả sử tất cả mọi điểm đang xét có tầm quan trọng như nhau, không 

có trọng số  

* Δρ(1): ta sử dụng xấp xỉ bậc một để tính (phương trình 3.21) 

Nếu ta bỏ qua trọng số, ta tính xấp xỉ (cosBx=1) trong khoảng -xp<x<xp: 

           (3.59) 

Sử dụng phương trình xấp xỉ bậc một 3.21 kết hợp với phương trình 3.58 ta 

được: 

              (3.60) 

Trong cả hai công thức 3.59 và 3.60 đều có ba số hạng: 

 thể hiện cho sự nhiễu loạn do chính tiết diện hấp thụ bị thay đổi. 

  thể hiện cho tỷ số ảnh hưởng của sự nhiễu loạn gây ra. 

Số hạng đầu tiên (>1) thể hiện cho độ nhiễu loạn xảy ra tại tâm của lò, thông 

lượng ở đó cao hơn so với thông lượng trung bình. 

Nếu chúng ta bỏ qua trọng số thì số hạng này chỉ là π/2 (=1.57), tuy nhiên 

khi sử dụng hàm trọng số liên hợp thì số hạng này là 2, sự chênh lệch là 0.33 (27%).  

Sự chênh lệch này là kết quả của việc thông lượng neutron không đồng nhất 

trong lò. Trong ví dụ trên, thì thông lượng neutron ở tâm tập trung hơn so với toàn 

lò là 27%. Ví dụ cho thấy tầm quan trọng của hàm trong số liên hợp trong việc tính 

toán độ phản ứng vì nó có thể phản ánh chính xác sự không đồng đều trong lò. Hơn 

nữa, khi xét đến sự không đồng đều năng lượng, người phâ tích cũng có thể áp dụng 

phương pháp liên hợp này khi phân tích neutron theo nhiều nhóm.  
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CHƯƠNG 4 

CÁC PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG HỌC ĐIỂM 

 

Hiểu biết cặn kẽ về sự phân bố công suất trong lò là rất quan trọng đối với 

người vận hành và người thiết kế lò phản ứng. Trong các chương trước ta đã thảo 

luận cách xác định phân bố công suất trong lò ở trạng thái dừng với các thông số 

hình học cho trước bằng việc giải phương trình (phụ thuộc năng lượng hay phương 

trình nhiều nhóm) khuếch tán phụ thuộc thời gian (phương trình động học không 

thời gian) của neutron trong lò.  

Khi sự nhiễu loạn xảy ra do thay đổi các thuộc tính vật lý trong lò, trạng thái 

dừng sẽ bị phá vỡ, sự thay đổi thông lượng neutron chỉ có thể được tính dựa trên 

phương trình khuếch tán. Thông thường sự nhiễu loạn là không đồng đều trên toàn 

không gian của lò phản ứng. Do độ dài di cư của neutron (quãng đường dịch chuyển 

tự do) của neutron là khá lớn và vòng đời trung bình ngắn, ảnh hưởng của sự nhiễu 

loạn cục bộ  sẽ được truyền đi một cách nhanh chóng. Trong nhiều trường 

hợp, nếu dộ dài khuếch tán là lớn và sự nhiễu loạn là không quá mạnh, một sự tái 

điều chỉnh ở mức độ nhẹ của hình dạng thông lượng xảy ra trong tích tắc. Sau đó 

thông lượng tổng sẽ bị thay đổi tăng hoặc giảm phụ thuộc vào ảnh hưởng của sự 

nhiễu loạn làm tăng hoặc giảm keff. Trong các trường hợp như vậy, sự thay đổi hình 

dạng thông lượng là nhỏ hoặc không đáng kể, người vận hành có thể dự đoán chính 

xác được sự thay đổi của công suất tổng trong như một hàm phụ thuộc vào sự thay 

đổi do sự nhiễu loạn mang lại. Phương pháp này được gọi là xấp xỉ động học điểm. 

Trong chương này ta sẽ tập trung chủ yếu vào vấn đề này. 

Ta có thể tìm được các phương trình động học điểm thông qua việc lượng tử 

hóa cho phương trình khuếch tán. Phương trình khuếch tán bao gồm hai thành phần, 

một thể hiện cho cường độ và một thể hiện hình dạng của thông lượng. Phương 

trình động học điểm là các phương trình cho phép người vận hành tính toán được 

cường độ thông lượng.  

Trong chương trước, trạng thái dừng chỉ có thể xảy ra trong hai trường hợp: 

lò phản ứng tới hạn hoặc gần tới hạn (khi có nguồn ngoài). Chương này sẽ tập trung 

phân tích hai điều kiện này tách biệt nhau với dạng tích phân. 
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4.1 Công thức chung và ứng dụng của phương trình động học điểm 

Công thức của phương trình động học điểm được lấy ra từ phương trình 

không thời gian của neutron hay phương trình khuếch tán: 

 

Với  

 

 

 

 

Nguồn neutron trễ được phân bố trong vùng nhiên liệu do sự sinh ra các hạt 

nhân mẹ của từng nhóm trong các phản ứng phân hạch trong nhiên liệu. Ta nhắc lại 

phương trình cân bằng hạt nhân mẹ: 

 

Phương pháp này rất thường được áp dụng tuy nhiên do khó khăn duy nhất là 

việc tìm các thông số. Mặc dù vậy, rất nhiều tính chất của động học lò phản ứng có 

thể rút ra từ các phương trình động học trên.  

4.1.1 Phân tích số hạng thông lượng neutron  

Ý tưởng chính của các phương trình động học là tách thông lượng thành hai 

số hạng riêng biệt. Số hạng thứ nhất là một hàm của hình dạng thông lượng phụ 

thuộc vào cả không gian và thời gian.Số hạng thứ hai chỉ phụ thuộc vào thời gian 

ám chỉ cho cường độ. 

Do hình dạng của thông lượng không biến đổi nhanh bằng cường độ nên ta 

có thể viết lại thông lượng như sau: 

                                      (4.1) 
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dưới dạng nhiều nhóm,phương trình 4.1 được viết lại như sau: 

 

                                     (4.2) 

Lưu ý rằng quá trình lượng tử hóa này rất tổng quát. 

Do thông lượng tại mọi điểm là không đồng đều nên ta sẽ nhân thêm hàm 

trọng số tùy ý phụ thuộc theo không gian và năng lượng  vào phương trình 

khuếch tán, ta được: 

 

(4.3) 

Lưu ý ta lược bỏ một số ký hiệu  để đơn giản 

Mà ta lại có: 

 

Thay lại vào phương trình 4.3 ta được: 

(4.4) 

Với: 

                                     (4.5) 

Dưới dạng nhiều nhóm, hàm trọng số được viết như sau: 

                                                  (4.6) 

Do ta được chọn tùy ý hàm  và , ta sử dụng hàm trọng số 

 thỏa sự chuẩn hóa, ta có:   



61 

 

                                                 (4.7) 

Lưu ý rằng hàm  thể hiện tổng số neutron trong lò phản ứng theo một 

cách nào đó, tuy nhiên nó lại phụ thuộc vào hàm trọng số. Khi ta giới hạn cho hàm 

 thì nó không bị phụ thuộc vào thời gian, hàm hình dạng thì có thể thay đổi 

theo thời gian nhưng tích phân của nó thì lại không phụ thuộc vào thời gian nên số 

hạng  trong phương trình 4.4. Vậy ta viết lại phương trình 4.4 với 

giả sử không có nguồn ngoài trong lò như sau: 

                             (4.8) 

Ta xét phương trình bảo toàn hạt nhân mẹ khi nhân hai vế cho : 

                             (4.9) 

Ta định nghĩa các biểu thức sau: 

                                               (4.10) 

 (4.11) 

Với   được gọi là thời gian thế hệ neutron nhanh 

                                         (4.12) 

                                         (4.13) 

                                        (4.14) 

Với các định nghĩa này, phương trình 4.8 và 4.9 được viết lại: 

                  (4.15) 
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                       (4.16) 

Phương trình 4.15 và 4.16 được gọi là các phương trình động học điểm cho 

neutron lò phản ứng. 

 4.1.2 Ứng dụng của phương trình động học điểm 

Để có cái nhìn cụ thể về các phương trình động học điểm ta xét một trường 

hợp cụ thể. 

Xét một lò phản ứng không có mặt của nguồn ngoài và thử với nghiệm có 

dạng: 

                                          (4.17) 

                                         (4.18) 

Thay phương trình 4.18 vào phương trình 4.16 ta được: 

 

 

                                           (4.19) 

Thay phương trình 4.17, 4.18 và 4.19 vào phương trình 4.15 nhận được: 

        (4.20) 

Từ đó giải được  : 

                          (4.21) 

Ta biến đổi phương trình 4.21 để tìm độ phản ứng : 

                         (4.22) 

Theo phương trình 4.14 
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Nên: 

 

 

                                     (4.23) 

Mà ta lại có: 

                                     (4.24) 

Với  là thời gian sống của neutron nhanh, được định nghĩa bằng phương 

trình sau: 

 

Từ đó ta tính được  theo biểu thức: 

                             (4.25) 

Với D = 6 tương ứng với 6 nhóm neutron trễ thì phương trình 4.25 trở thành 

phương trình đại số bậc 7 theo  hay còn được gọi là phương trình nghịch đảo một 

giờ. Theo định nghĩa phương trình nghịch đảo một giờ là lượng phóng xạ cần thiết 

để gia tăng lò phản ứng trạng thái tới hạn đến lúc mà công suất tăng e lần trong một 

giờ). 

Có 7 nghiệm của phương trình 4.25 tương ứng với giá trị của với 

 

Các nghiệm được biểu thị ở hình 4.1. 

Khi ,  có 1 nghiệm dương vào 6 nghiệm âm (ω0 > 0, ωi < 0 với i chạy từ 1 

tới 6) 
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Khi ,  có 7 nghiệm âm (ωi < 0 với i chạy từ 0 tới 6) 

 

Hình 4.1 Nghiệm của phương trình nghịch đảo một giờ 

Do đó, lời giải cho các phương trình động học điểm được cho như sau: 

                                         (4.26) 

Ta xét trường hợp đầu tiên và thời gian trôi qua là rất ngắn, các số 

hạng từ thứ hai trở đi gần như có thể được bỏ qua, xét phương trình 4.26 nhận được: 

                                                   (4.27) 

Trong trường hợp này ta đưa ra định nghĩa chu kỳ lò phản ứng: 

                                                        (4.28) 

là khoảng thời gian cần thiết để làm tăng số neutron và công suất lò lên e lần. 

Trường hợp , khi này  và lò đạt trạng thái tới hạn. 
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Trường hợp  thì  lò sẽ tiến tới trạng thái siêu tới hạn nhanh. 

Trường hợp  thì  theo như hình 4.1 

Bây giờ ta xem xét so sánh trường hợp  với hệ số  để phân tích chu 

kỳ lò phản ứng. 

* Nếu độ phản ứng dương nhỏ ( ) được thêm vào lò phản ứng, giá trị 

 là không đáng kể so với  và , ta có thể viết lại phương trình 4.25 như sau: 

 

                                       (4.29) 

Từ đó ta tính được chu kỳ lò trong trường hợp này: 

                    (4.30) 

 Ở đây,  và  là thời gian sống trung bình của các neutron bao 

gồm cả neutron trễ, vì vậy việc xác định chu kỳ lò phản ứng phụ thuộc hoàn toàn 

vào thời gian sống trung bình của neutron . 

* Nếu một độ phản ứng dương lớn  được thêm vào thì , 

phương trình 4.64 trở thành 

                                            (4.31) 

 

 

                                       (4.32) 

Ta tính đến chu kỳ lò ở trường hợp này: 

       (4.33) 
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Trong công thức 4.33 áp dụng ba tính toán xấp xỉ lần lượt là , 

 và . 

Trong trường hợp này thì chu kỳ lò chỉ phụ thuộc vào thời gian sống của 

neutron nhanh mà không hề bị ảnh hưởng bởi neutron trễ. Điều này là rất nguy 

hiểm. 

Tầm quan trọng của neutron trễ trong việc điều khiển lò phản ứng 

Ta xét một ví dụ đơn giản, theo như ta định nghĩa ở phần trước chu kỳ sống 

của lò, ta có 

 

 

Theo như lý thuyết, công suất lò sẽ tăng rất nhanh theo sự gia tăng neutron 

tức thời nếu không có sự căn thiệp các yếu tố gây độ phản ứng âm thì hoàn toàn 

không thể kiểm soát được.  Giả sử không có mặt neutron trễ trong một lò phản ứng 

làm chậm bằng nước, thời gian sống neutron tức thời (l) là 0.001 giây, với 

 thì sau sau 5 giây công suất lò sẽ là: 

 

Vậy chỉ sau 1 giây công suất lò đã tăng lên e5 lần (148 lần), điều này dẫn đến 

việc mất kiểm soát lò phản ứng. 

Bây giờ ta xét trường hợp có mặt neutron trễ thì thời gian sống neutron trung 

bình được kéo dài ra (l) vào khoảng 0.1 giây, sau 5 giây ta có: 

 

Trong trường hợp này, người vận hành có thể dễ dàng kiểm soát được công 

suất của lò. 

4.1.3 Tính toán xấp xỉ các phương trình động học điểm 

Lưu ý rằng, từ đầu đến giờ ta vẫn chưa có sự tính toán xấp xỉ nào. Các thông 

số động học theo định nghĩa đều phụ thuộc vào hàm hình dạng . Việc xác 
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định được  đồng nghĩa với việc xác đinh được thông lượng,vì vậy rất khó xác định 

được các thông số động học.  

Phương pháp hay được sử dụng nhất là thay thế hàm  thành một hàm 

chỉ phụ thuộc theo không gian, . Hàm này thường được lấy khi lò ở trạng thái 

dừng và chưa có sự kiện nhiễu loạn diễn ra trong lò. Trong trường hợp như vậy, các 

thông số chỉ có thể được lấy xấp xỉ. 

Theo đó,  và mất đi tính phụ thuộc vào thời gian. Độ phản ứng lúc này sẽ 

phụ thuộc tạm thời vào các thay đổi trong tiết diện phản ứng và hệ số khuếch tán. 

Trong trường hợp đó, việc chọn tùy ý hàm trọng số có thể ảnh hưởng đến độ chính 

xác của kết quả các phương trình động học. Thực tế, hàm cường độ p(t) phụ thuộc 

rất lớn vào độ phản ứng, và thực tế được chứng minh nếu chọn hàm trọng số chính 

bằng hàm thông lượng liên hợp của lò ở trạng thái dừng ban đầu thì sai số trong 

việc xấp xỉ độ phản ứng sẽ được giảm thiểu đáng kể kéo the osai số trong việc giải 

phương trình động học cũng được giảm theo (Rozon 1997) 

4.2 Phương pháp giải giải tích 

Phương pháp giải giải tích cho các phương trình động học sẽ dẫn dắt người 

làm có thể củng cố và mở rộng kiến thức về động học lò phản ứng. Xét trường hợp 

nhiều nhóm, ta định nghĩa các vector sau: 

                                                    (4.34) 

                                (4.35) 

Lúc này phương trình động học điểm trở thành: 

                                            (4.36) 



68 

 

Một cách tổng quát, độ phản ứng thay đổi theo xu hướng rất phức tạp theo 

thời gian nên ta sẽ chọn tích phân trong khoảng thời gian mà độ phản ứng chưa biến 

đổi nhiều. Bước này được xem như là xấp xỉ cho hàm cường độ  p(t). 

Bây giờ ta định nghĩa thêm vector  tương quan với vector  bằng việc 

áp dụng phép biến đổi tuyến tính : 

                                            (4.37) 

Phương trình 4.36 trở thành: 

 

                        (4.38) 

Do ta đã áp dụng tích phân khi độ phản ứng chưa thay đổi việc này đồng 

nghĩa với  là hằng số. 

Nếu toán tử  được chọn là một ma trận chéo như trong phương trình 4.38 

thì: 

                                    (4.39) 

Với  là một ma trận chéo. 

                                 (4.40) 

Các thành phần   được dễ dàng tính trong trường hợp này : 

                       (4.41) 

Sử dụng nghịch đảo của ma trận biến đổi tuyến tính  sẽ được : 

 

                    (4.42) 

Giờ ta chỉ cần tìm các thành phần trong ma trận  và .  

Ta xét phương trình 4.40, theo như kết quả của đại số tuyến tính (Wilkinson 

1965), các phần tử của ma trận chéo  là các trị riêng của ma trận [R], và các cột 

của ma trận  được tạo ra tương ứng bởi các vector trị riêng. Thêm vào đó, các 

phần tử của ma trận  tương ứng là các dòng tạo ra bởi vector trị riêng của hệ 
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liên hợp. Vì vậy, bài toán hiện tại cần xử lý chính là tính toán được trị riêng và 

vector trị riêng của ma trận [R]. 

Để tính trị riêng, ta chỉ cần tìm giá trị của  mà làm cho định thức của ma 

trận  bằng 0 hay : 

                                    (4.43) 

Phân tích mở rộng định thức 4.43 trên cột đầu tiên của ma trận , ta 

được : 

      (4.44) 

Giả sử   không là nghiệm của trường hợp này thì phần tử đầu tiên 

của phương trình 4.44 phải bằng 0. Qua một vài phép biến đổi trở thành : 

                              (4.45) 

Phương trình 4.45 được gọi là phương trình Nordheim, chỉ có nghiệm khi áp 

dụng các phương pháp gần đúng (ví dụ như phương pháp Newton hoặc phương 

pháp lập trình) khi D > 4 hay nói cách khác là có nhiều hơn 4 nhóm neutron trễ. 

Sau khi tính được các trị riêng, ta tính đến các vector trị riêng, được ký hiệu 

như sau :  

                                              (4.46) 

Với ký hiệu i thể hiện cho vector trị riêng thứ i tương ứng với trị riêng . 

Trong cách tính này, luôn có một phần tử của vector trị riêng có thể được 

chọn tùy ý. Để dễ dàng và đơn giãn phần tính toán ta chọn phần tử đầu tiên của 

vector trị riêng là 1, phương trình 4.46 trở thành : 
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                                                               (4.47) 

Bây giờ, để tìm các phần tử còn lại, ta chỉ cần giải : 

                                         (4.48) 

Cụ thể 

 (4.49) 

Ta tìm được : 

                                           (4.50) 

Vậy ta có thể viết được ma trận : 

         (4.51) 

Ma trận nghịch đảo  có thể được tính bằng cách nghịch đảo hoặc 

giải phương liên hợp (đơn giản hơn rất nhiều so với việc tính nghịch đảo) : 

                                      (4.52) 

Quá trình xác định của  dẫn tới việc nó có thể thay đổi, giá trị nhỏ nhất là 

 và giá trị lớn nhất là lớn hơn  cho tất cả mọi trường hợp và lớn hơn 0 nếu 
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. Tính chất này làm cho việc giải các phương trình động học là gần như không 

thể khi sử dụng phương pháp giải tích mà có nhiều nhóm neutron trễ . 

Ta có thể đưa ra một số nhận xét cho phương pháp giải tích này : 

 Phương pháp giải tích là không khả thi khi số nhóm neutron trễ là lớn 

hơn 1. 

 Gần như không thể giải các phương trình động học bằng phương pháp 

giải tích,bởi vì theo phương trình Nordheim 4.45 chỉ có thể giải bằng 

phương pháp số. 

 Cần tính  hay nói cách khác là giải 4.52 

 Do độ phản ứng thay đổi theo thời gian nên ta chỉ có thể giải trong 

từng khoảng thời gian xác định sao cho độ phản ứng là hằng số trong 

khoảng thời gian đó. 

Tất cả các lý do trên dẫn đến kết luận giải các phương trình động học điểm 

bằng phương pháp giải tích rất tốn kém và khó khăn,vì vậy cần thay thế phương 

pháp giải tích bằng phương pháp số. 

4.3  Phương pháp số  

Trong nghiên cứu này, ta chỉ xét một vài phương pháp số đơn giản để giải 

các phương trình động học điểm. Trong thực tiễn, việc chọn phương pháp giải dựa 

trên ba tiêu chí : 

 Sai số làm tròn (ET) 

 Tính ổn định  

 Tính đơn giản trong tính toán 

Tùy thuộc vào mỗi cá nhân và mục đích tính toán ta sẽ chọn phương pháp tối 

ưu nhất dựa trên việc cân bằng các tiêu chí trên. Để có thể đánh giá mỗi tiêu chí đã 

đưa ra cho một số phương pháp số hay sử dụng ta viết lại phương trình động học 

điểm như sau: 

                                         (4.53) 

Trong phần này ta sử dụng các ký hiệu: 

 

 



72 

 

Trong quá trình phân tích tính ổn định của phương pháp, ta giả sử toán tử R 

là hằng số trong suốt quá trình phân tích. Ta sẽ sử dụng nguyên lý mà không cần 

chứng minh lại rằng thuộc tính ổn định của một phương pháp số cho trước không 

phụ thuộc vào cách chọn các vector và ma trận. 

Trong phần này sẽ trình bày hai phương pháp số cơ bản, phương pháp tường 

minh và phương pháp ẩn. Bước đầu tiên để khai triển các phương pháp này là thay 

các biến tạm thời trong phương trình 4.53: 

                                    (4.54) 

4.3.1 Phương pháp tường minh 

Trong phương pháp này, vế phải của phương trình 4.53 được thay bởi , 

phương trình 4.53 được viết lại kết hợp với phương trình 4.54: 

                                (4.55) 

(Để dễ dàng cho việc ký hiệu, từ sau ta thay ma trận đơn vị bằng số 1) 

Sai số làm tròn 

Nghiệm chính xác của phương trình vi phân 4.53 là một hàm e mũ của toán 

tử R : 

                            (4.56) 

Sai số làm tròn hay nói cách khác chính là sự chênh lệch giữa nghiệm chính 

xác và nghiệm gần đúng của phương trình vi phân, vì vậy sai số làm tròn trong 

trường hợp này được cho bởi : 

                    (4.57) 

Sử dụng khai triển chuỗi Taylor cho hàm e mũ ta được : 

 

                                                          (4.58) 

Vậy sai số làm tròn cho phương pháp này có bậc   
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Tính ổn định 

Để xác định tính ổn định của phương pháp này, đầu tiên cần viết lại phương 

trình vi phân theo dạng chéo hóa toán tử R. Trong trường hợp này, phương trình 

4.45 được viết lại với việc đổi cơ số : 

                                    (4.59) 

 là trị riêng của toán tử R, hay là nghiệm của phương trình Nordheim 4.45. 

Bắt đầu với giá trị ban đầu của x  là  x0  tại thời điểm t =0.  

                                     (4.60) 

Tương tự cho x2 

                    (4.61) 

Tiếp tục đến xn+1,ta được : 

                                 (4.62) 

Giả sử ta có độ phản ứng âm kéo theo  âm, nên ta được : 

 

                                   (4.63) 

Ta thay  bằng  để nhấn mạnh rằng  là âm, viết lại phương trình 

4.63 : 

                                  (4.64) 

Để cho phương pháp ổn định thì ta cần xét hệ : 

 

                                 (4.65) 

Trường hợp a luôn đúng, ta xét trường hợp b : 

 

                                          (4.66) 
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Vậy dựa vào điều kiện của ta có thể xác định được tính ổn định của 

phương pháp. Cách làm rất hạn chế, theo thực nghiệm thì bước thời gian cần nhỏ 

hơn 10 hoặc 20 mili giây để đảm bảo tính ổn định của phương pháp tường minh 

(Jean Koclas 1998). 

Tính đơn giản trong tính toán 

Để giải được phương trình 4.55, ta chỉ cần tính tích của ma trận  với 

vector  để các bước khác vậy nên phương pháp tường minh khá đơn giản và 

không tốn nhiều công sức trong việc tính toán. 

4.3.2  Phương pháp ẩn 

Trong phương pháp này, ta thay thế vế phải của phương trình 4.36 bằng 

 (khác với  như trong phương pháp tường minh), ta được: 

 

                              (4.67) 

Sai số làm tròn  

Lỗi làm tròn được tính tương tự như ở phương pháp tường minh: 

                      (4.68) 

Ta áp dụng khai triễn chuổi Taylor: 

 

 

Thay lại vào phương trình 4.68 được: 

                                   (4.69) 

Vậy sai số làm tròn cũng có bậc  tương tự như ở phương pháp tường 

minh. 

Tính ổn định 

Một lần nữa, ta biến đổi phương trình đã đổi cơ số theo dạng chéo hóa ma 

trận R: 
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Già sử tương tự như trường hợp của phương pháp tường minh, độ phản ứng 

âm kéo theo  âm. Ta có nghiệm ổn định khi: 

                         (4.70) 

Do luôn dương nên ta nhân hai vế ta được 

                                        (4.71) 

Nhận thấy trường hợp a luôn đúng nên ta chỉ xét trường hợp b: 

 

                                           (4.72) 

Phương trình 4.72 luôn đúng do  là luôn dương. 

Vậy ta kết luận phương pháp ẩn luôn ổn định và ko bị ảnh hưởng bởi bất cứ 

điều kiện nào. 

Tính đơn giản trong tính toán 

Để giải được phương trình 4.67 của phương pháp ẩn , người dùng cần tính 

ma trận nghịch đảo của ma trận rồi sau đó mới có thể tính tới các bước tiếp 

theo. 

Tuy nhiên ma trận này có thể thay đổi theo thời gian do sự thay đổi của tiết 

diện phản ứng hoặc độ phản ứng nên phải tính ma trận nghịch đảo lại cho mỗi lần 

thay đổi. Vì vậy, phương pháp này tuy không yêu cầu điều kiện để đảm bảo tính ổn 

định của phương pháp nhưng lại yêu cầu tính toán phức tạp và tốn nhiều ông sức 

hơn so với phương pháp tường minh. 
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KẾT LUẬN 

 

Kết thúc khóa luận này, ta đã hoàn thành cơ bản việc xây dựng nền tảng cơ 

sở lý thuyết giúp người đọc có hình dung rõ hơn quá trình phân tích neutron lò phản 

ứng. Với việc hình thành được dạng ma trận cho phương trình động học không thời 

gian của neutron theo hình thức luận nhiều nhóm dựa trên các nền tảng được xây 

dựng trước đó, phục vụ việc tính toán bằng phương pháp số sau này trở nên dễ dàng 

hơn. Người đọc có thể hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của neutron trễ trong quá trình 

điều khiển lò phản ứng thông qua việc tìm ra chu kỳ lò phản ứng với sự có mặt của 

neutron trễ. Ngoài ra trong khóa luận này cũng cung cấp lý thuyết một nhóm 

neutron phục vụ cho các mục đích tính toán thông lượng đơn giản trong thực tế của 

một số dạng lò thường gặp.  

Cuối cùng, các công thức quan trọng được sử dụng trong phân tích lò phản 

ứng được viết theo thông lượng liên hợp được tổng hợp như sau: 

 

 

 

 

 
Các phương trình động học điểm của neutron: 

 

 

Phục vụ cho quá trình phân tích neutron và kiểm soát công suất lò phản ứng. 
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Phụ lục 1 

Hàm Bessel 

 

Hàm Bessel thông thường có dạng: 

 

Với α và n là các hằng số. Thông thường n sẽ là số nguyên, trường hợp như 

vậy thì hàm Bessel có hai nghiệm phân biệt Jn(αx) và Yn(αx). Nghiệm chung được 

viết dưới dạng: 

 

Với A, C là các hằng số Jn(αx) và Yn(αx)  được gọi là hàm Bessel thường loại 

một và loại hai. 

Khi α2 âm phương trình Bessel trở thành: 

 

Khi n là số nguyên, hai nghiệm phân biệt trong trường hợp này là In(αx) và 

Kn(αx). Nghiệm chung được viết dưới dạng: 

 

A, C vẫn là các hằng số, In(αx) và Kn(αx)  được gọi là hàm Bessel xác định 

loại một và loại hai. 

Các giá trị của hàm Bessel thường dùng trong các bài toán kỹ thuật hạt nhân 

được cho trong bảng 5.1. 

Bảng 5.1 Các giá trị hàm Bessel thường dùng 

x J0(x) J1(x) Y0(x) Y1(x) I0(x) I1(x) K0(x) K1(x) 

0 1 0 -  -  1 0 
 

-  

0.05 0.9994 0.0250 -1.9790 -12.79 1.001 0.025 3.114 19.91 

0.10 0.9975 0.0499 -1.5340 -6.4590 1.003 0.0501 2.427 9.854 

0.15 0.9944 0.0748 -1.2710 -4.3640 1.006 0.0752 2.03 6.477 

0.20 0.9900 0.0995 -1.0810 -3.3240 1.01 0.1005 1.753 4.776 

0.25 0.9844 0.1240 -0.9316 -2.7040 1.016 0.126 1.542 3.474 
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0.30 0.9776 0.1483 -0.8073 -2.2930 1.023 0.1517 1.372 3.056 

0.35 0.9696 0.1723 -0.7003 -2.0000 1.031 0.1777 1.233 2.559 

0.40 0.9604 0.1960 -0.6060 -1.7810 1.04 0.204 1.115 2.184 

0.45 0.9500 0.2194 -0.5214 -1.6100 1.051 0.2307 1.013 1.892 

0.50 0.9385 0.2423 -0.4445 -1.4710 1.063 0.2579 0.9244 1.656 

0.55 0.9258 0.2647 -0.3739 -1.3570 1.077 0.2855 0.8466 1.464 

0.60 0.9120 0.2867 -0.3085 -1.2600 1.092 0.3137 0.7775 1.303 

0.65 0.8971 0.3081 -1.2076 -1.1770 1.108 0.3425 0.7159 1.167 

0.70 0.8812 0.3290 -0.1907 -1.1030 1.126 0.3719 0.6605 1.05 

0.75 0.8642 0.3492 -0.1372 -1.0380 1.146 0.402 0.6106 0.9496 

0.80 0.9463 0.3688 -0.0868 -0.9781 1.167 0.4329 0.5653 0.8618 

0.85 0.8274 0.3878 -0.0393 -0.9236 1.189 0.4646 0.5242 0.7847 

0.90 0.8075 0.4059 -0.0056 -0.8730 1.213 0.4971 0.4867 0.7165 

0.95 0.7868 0.4234 0.0481 -0.8258 1.239 0.5306 0.4524 0.656 

1.00 0.7625 0.4401 0.0883 -0.7812 1.266 0.5652 0.421 0.6019 

1.10 0.7196 0.4709 0.1622 -0.6981 1.326 0.6375 0.3656 0.5098 

1.20 0.6711 0.4983 0.2281 -0.6211 1.394 0.7147 0.3185 0.4346 

1.30 0.6201 0.5220 0.2865 -0.5485 1.469 0.7973 0.2782 0.3725 

1.40 0.5669 0.5419 0.3379 -1.4791 1.553 0.8861 0.2437 0.3208 

1.50 0.5118 0.5579 0.3824 -0.4123 1.647 0.9817 0.2138 0.2774 

1.60 0.4554 0.5699 0.4204 -0.3476 1.75 1.085 0.188 1.2406 

1.70 0.3980 0.5778 0.4520 -0.2847 1.864 1.196 0.1655 1.2094 

1.80 0.3400 0.5815 0.4774 -0.2237 1.99 1.317 0.1459 0.1826 

1.90 0.2818 0.5812 0.4968 -0.1644 2.128 1.448 0.1288 0.1597 

2.00 0.2239 0.5767 0.5104 -0.1070 2.28 1.591 0.1139 0.1399 

2.10 0.1666 0.5683 0.5183 -0.0517 2.446 1.745 0.1008 0.1227 

2.20 0.1104 0.5560 0.5208 -0.0015 2.629 1.914 0.0893 0.1079 

2.30 0.0555 0.5399 0.5181 0.0523 2.83 2.098 0.0791 0.095 

2.40 0.0050 0.5202 0.5104 0.1000 3.049 2.298 0.0702 0.0837 

2.50 -0.0484 0.4971 0.4981 0.1459 3.29 2.517 0.0623 0.0739 

2.60 -0.0968 0.4708 0.4813 0.1884 3.553 2.755 0.0554 0.0653 

2.70 -0.1424 0.4416 0.4605 0.2276 3.842 3.016 0.0493 0.0577 

2.80 -0.1850 0.4097 0.4359 0.2635 4.157 3.301 0.0438 0.0511 

2.90 -0.2243 0.3754 0.4079 0.2959 4.503 3.613 0.039 0.0453 

3.00 -0.2601 0.3391 0.3769 0.3247 4.881 3.953 0.0347 0.0402 

3.20 0.3202 0.2613 0.3071 0.3707 5.747 4.734 0.0276 0.0316 

3.40 -0.6343 0.1792 0.2296 0.4010 6.785 5.67 0.022 0.025 

3.60 -0.3918 0.0955 0.1477 0.4154 8.028 6.793 0.6175 0.0198 

3.80 -0.4026 0.0128 0.0645 0.4141 9.517 8.14 0.014 0.0157 

4.00 -0.3971 -0.0660 -0.0169 0.3979 11.302 9.3759 0.0112 0.0125 
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Phụ lục 2  

Bài giải chi tiết thông lượng cho các dạng lò phổ biến sử dụng lý 

thuyết 1 nhóm 

a) Lò hình chữ nhật  

Xét một lò hình chữ nhật có kích thước  và ta giả sử khoảng cách 

ngoại suy d là nhỏ so với các kích thước lò. Phương trình lò khi tới hạn có dạng: 

                                (1) 

Điều kiện biên của phương trình 1 là  

 

Để có thể giải được phương trình 1 ta đặt: 

                                    (2) 

Để có thể tìm ra phương trình tổng quát cho thông lượng ta cần xác định các 

hàm X, Y, Z. Thay lại vào phương trình 1 ta được: 

                            (3) 

Ta tiếp tục đặt: 

                                           (4) 

                                           (5) 

                                            (6) 

Nghiệm của phương trình 4 có dạng tổng quát : 

 

Nhưng theo điều kiện biên thì C2 phải bằng 0 (do sin (x) là hàm lẻ nên không 

thể hiện được tính đối xứng)  
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                           (7) 

Tương tự cho phương trình 5 và 6 ta được: 

                                    (8) 

                                   (9) 

Kết hợp phương trình 7, 8, 9 ta được: 

                     (10) 

Ta chỉ xét trường hợp đơn giản nhất  và  là một 

hằng số. 

Từ phương trình 3 ta được hệ số buckling cho lò hình hộp là: 

                              (11) 

Ta sử dụng định nghĩa  

                                     (12) 

Để tìm hệ số A và được kết quả  

                                      (13) 

b) Lò hình cầu  

Ta xét lò hình cầu bán kính R, giả sử khoảng cách ngoại suy d là nhỏ. 

Phương trình lò phản ứng ở trạng thái tới hạn có dạng: 
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                             (14) 

Ta đặt : 

                                             (15) 

Ta viết lại phương trình 14 : 

                                  (16) 

Nghiệm của phương trình 16 có dạng : 

 

                              (17) 

Ta dễ dàng nhận thấy hệ số C trong phương trình 17 phải bằng 0 do khi r tiến 

về 0 thì cos(Br)/r tiến về vô cùng. Xét điều kiện biên , để thỏa điều kiện 

này thì , ở trường hợp đơn giản nhất k=1 thì hệ số buckling và phương 

trình thông lượng là : 

                                       (18) 

Sử dụng công thức 12 tìm được hệ số A : 

                                          (19) 

c) Lò hình trụ vô hạn  

Ta xét một lò trụ trần dài vô hạn và có bán kính R, giả sử khoảng cách ngoại 

suy  d là không đáng kể, phương trình lò phản ứng khi tới hạn được cho như sau : 
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                                 (20) 

Điều kiện biên . 

Ta nhận thấy phương trình 20 là một phương trình Bessel thường (xem Phụ 

lục 1) có nghiệm tổng quát là : 

                                    (21) 

Với A, C là hằng số và hàm J0(x) và Y0(x) được cho trong hình 5.1. Dễ dàng 

nhận thấy Y0(x) đạt vô cùng khi x=0 và J0(0)=1, hệ số C trong phương trình 20 phải 

bằng 0 (do thông lượng phải là xác định trong toàn lò). Vậy: 

                                             (22) 

 

 

Hình 5.1 Giá trị hàm J0(x) và Y0(x) của hàm Bessel 

Điều kiện biên lúc này trờ thành: 

                               (23) 

Theo như hình 5.1, hàm J0(x) = 0 tại nhiều giá trị x khác nhau (x1, x2…) ta 

đặt là xn, vậy: 

                                                   (24) 

Với lò tới hạn, ta chọn giá trị của hệ số buckling là bé nhất nên: 

                                             (25) 
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Ta có phương trình thông lượng sẽ là: 

                                         (26) 

Và hệ số A được tìm ra thông qua công thức 12: 

                                              (27) 
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