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LỜI NÓI ĐẦU

Dù là nhà nghiên cứu trong các trường đại học hay nhà nghiên cứu thiết kế lò

phản ứng cũng cần đến một công cụ mô phỏng mạnh mẽ như các chương trình mô

phỏng ứng dụng Monte Carlo để giải quyết các bài toán không thể giải bằng phương

pháp tất định. Phương pháp Monte Carlo ra đời cùng với lịch sử đóng góp  quan

trọng trong nhiều lĩnh vực hiện đại từ vật lý, hóa học, sinh học,... ở các trường đại

học cho đến các lĩnh vực tài chính trong nền kinh tế vĩ mô.

Đề tài này mang lại một cái nhìn tổng quát về OpenMC, một chương trình

mô phỏng vận chuyển hạt mã nguồn mở ứng dụng phương pháp Monte Carlo, đang

được phát triển bởi viện công nghệ Massachusetts. OpenMC không chỉ là một phần

mềm mô phỏng với các câu lệnh nhàm chán mà nó là cả nghệ thuật thiết kế và phân

tích lò phản ứng. OpenMC là sự kết hợp giữa ngôn ngữ lập trình hiện đại với cú

pháp trực quan dễ tiếp cận  và hiệu năng xử lý cao cùng khả năng mô phỏng mềm

dẻo các mô hình phức tạp của các bài toán lớn. 

Điều làm nên sự khác biệt của OpenMC là không có một giới hạn nào đối

với phần mềm bao gồm: sử dụng, sao chép, sửa đổi đóng gói, phân phối lại và bán

sản phẩm. OpenMC sẽ là một chiếc chìa khóa giúp các tổ chức cá nhân có thể học

hỏi và tự phát triển riêng một bộ chương trình mô phỏng Monte Carlo phù hợp với

thực tế của tổ chức hay cá nhân.

Đối với thực tế Việt Nam sẽ xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trong

tương lai, việc OpenMC được đưa vào nghiên cứu và phát triển như một bước đi cụ

thể và rõ ràng nhất. OpenMC là động lực để hướng đến tầm nhìn nội địa hóa các

thành phần cấu tạo của lò phản ứng như Hàn Quốc đã làm được.

Đề tài này được chia thành thành năm chương:

Chương 1 - Tổng quan về chương trình OpenMC

Chương 2 - Các phương pháp và lý thuyết

Chương 3 - Thiết kế và phát triển 

Chương 4 - Chương trình ERSN-OpenMC

Chương 5 – Một số ví dụ về thiết kế mô hình
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Chương 1 – TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH OPENMC

1.1 OPENMC CHƯƠNG TRÌNH MONTE CARLO MÃ NGUỒN MỞ

OpenMC là một chương trình mô phỏng vận chuyển hạt ứng dụng phương

pháp Monte Carlo. Sự vận chuyển hay dịch chuyển của hạt được xác định khi biết

được phân bố xác suất của tập hợp lớn các hạt tiến triển qua thời gian. Ví dụ, khi

một hạt dịch chuyển qua một khối vật  liệu,  hạt  đó sẽ có phân bố xác suất cho

khoảng cách hạt dịch chuyển cho tới khi thực hiện tương tác tiếp theo. Sau đó, khi

tương tác với hạt nhân, hạt sẽ có một xác suất cho loại phản ứng với hạt nhân.

Trong khi, trạng thái của một hạt đơn lẻ bất kì không thể tiên đoán nhưng trạng thái

đặc trưng của một tập lớn các hạt có thể được khảo sát và xác định. 

Quá trình dịch chuyển và va chạm ngẫu nhiên của một hạt có thể được mô

phỏng bởi máy tính áp dụng phương pháp Monte Carlo. Khác với tính toán tất định

cần nhiều “gần đúng” để tìm ra công thức tính toán tổng quát, phương pháp Monte

Carlo thực hiện các mô phỏng, theo dõi kết quả của từng hạt và mô phỏng một

lượng lớn các hạt. Nếu số lượng hạt mô phỏng đủ lớn, kết quả số thu được sẽ tiệm

cận với kết quả từ thực tế.

Chương trình OpenMC tập trung tính toán neutron ở trạng thái tới hạn: giải

hai bài toán chính là giá trị  k và nguồn phân hạch cố định (fixed fission source)

bằng phương pháp Monte Carlo. Trong đó, OpenMC tập trung vào tìm giá trị riêng

của k tại trạng thái tới hạn của một nguồn phân hạch hội tụ. Để giải được bài toán

này, rất nhiều phương pháp Monte Carlo đã được áp dụng như các phương pháp:

extrapolation (Toth & Griesheimer, 2007), matrix (Carney, Brown, Iciedrowski, &

Martin,  2012),  Weilan  (Yamamoto  &  Miyoshi,  2004) và Coarse  Mesh  Finite

Difference (CMFD) (Lee, Joo, Lee, &Smith, 2010). OpenMC sử dụng CMFD như

là yếu tố chính để xác định quá trình tăng tốc hội tụ nguồn. 

Không giống như các chương trình Monte Carlo khác, OpenMC không sử

dụng file có định dạng tùy ý ASCII để định nghĩa dữ liệu đầu vào (input) mà sử

dụng một chuẩn định dạng hiện đại hơn với cấu trúc cú pháp là XML. Trong khi

ASCII chỉ là chuẩn mã trao đổi thông tin của máy tính dựa trên bảng chữ cái La

Tinh, XML là ngôn ngữ đánh dấu mở rộng, được phát triển như một chuẩn mô tả dữ

liệu hiện đại. XML cho phép các chương trình sửa đổi và kiểm tra hợp lệ mà không

3



cần có những hiểu biết trước về hình thức của dữ liệu. Mọi thông tin đều được thể

hiện dưới dạng kí tự, chen giữa là các thẻ đánh dấu (markup), với nhiệm vụ ký

hiệu/chỉ ra sự phân chia thông tin thành một cấu trúc có thứ bậc của các dữ liệu ký

tự, các phần tử dùng để chứa dữ liệu, và các thuộc tính của các phần tử đó. Các

thuộc tính dữ liệu của OpenMC được định nghĩa tương ứng trong giản đồ OpenMC

XML. Các giản đồ có nhiệm định nghĩa ý nghĩa của các phần tử và các thuộc tính

của dữ liệu. Ưu điểm chính khi sử dụng XML là giảm thời gian khi viết các thành

phần để mô phỏng, dễ tiếp cận với người mới tham gia nghiên cứu. Người dùng

không cần phải biên dịch lại và lặp lại các quá trình liên kết/đóng gói các ứng dụng

nếu họ thực hiện các thay đổi. OpenMC sử dụng HDF5 như là một mô hình dữ liệu,

thư viện, định dạng tập tin để lưu trữ và quản lý dữ liệu. HDF5 hỗ trợ không giới

hạn của các kiểu dữ liệu, và được thiết kế linh hoạt và hiệu quả cho dữ liệu phức

tạp. HDF5 giúp người sử dụng OpenMC tạo nhanh các chuẩn dữ liệu đầu ra và lưu

trữ dữ liệu một cách đơn giản.

Giống như MCNP, kỹ thuật “kết cấu hình học không gian” (Constructive

Solid Geometry) cũng được áp dụng để xây dựng các mô hình ba chiều phức tạp.

Các khái niệm “universe” và “lattice” của OpenMC cùng triết lý với MCNP và

SERPENT, được sử dụng để mô hình hóa các cấu trúc lặp lại, làm cho công việc

xây dựng một mô hình được đơn giản hóa. OpenMC chưa được phát triển các trình

đồ họa, thay vào đó nó sử dụng các gói phần mềm đồ họa bên ngoài để hiển thị các

các mô hình đồ họa sau khi quá trình mô phỏng kết thúc. Hiện tại OpenMC có hai

hệ vẽ khác nhau: Đầu tiên là hệ vẽ 2D slice với khả năng cho phép người dùng tạo

các hình học theo các mặt phẳng tiết diện. Thứ hai là hệ vẽ  3D voxel cho phép

người dùng xây dựng các mô hình 3D. File dữ liệu là một định dạng voxel nhị phân.

Định dạng này có thể được chuyển đổi thành định dạng VTK để các phần mềm như

ParaView (Squillicote,  2007) hay VisIt (VisIt Development,  2005) có thể đọc và

hiển thị được.

Tương tự như các chương trình Monte Carlo khác, OpenMC cũng đọc dữ

liệu tiết diện phản ứng năng lượng liên tục (continuous-energy cross sections) từ thư

viện dữ liệu ENDF (ACE). OpenMC cũng có thể sử dụng dữ liệu được tạo ra từ

chương trình khác. Kết quả từ OpenMC có thể được so sánh với các chương trình

Monte Carlo khác khi sử dụng chung bộ thư viện dữ liệu.  
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OpenMC đang được phát triển bởi các thành viên của nhóm mô phỏng vật lý

lò phản ứng (Computational Reactor Physics Group - CRPG) tại Viện Công nghệ

Massachusetts. Dự án OpenMC được thành lập với mục tiêu tạo ra một công cụ đơn

giản để phân tích hiệu năng cũng như các giới hạn của các kiến trúc lò phản ứng hạt

nhân và các hệ phân hạch khác. Ngoài ra một định hướng lớn của CRPG là phát

triển OpenMC như một nền tảng mô phỏng Mote Carlo trong phân tích lò phản ứng

hạt nhân trên siêu máy tính (100,000+ nhân xử lý). Các thành viên của CRPG muốn

tạo ra một OpenMC hoàn toàn mở và miễn phí. Trên thực tế, OpenMC là một phần

mềm nguồn mở và không có một ràng buộc nào trong sử dụng, chỉnh sửa, phân phối

cũng như bán phần mềm. Bắt đầu được phát triển từ 2011 và lần đầu công bố tới

cộng đồng các nhà khoa học vào tháng 12 năm 2012. Hiện nay, OpenMC là một

phần mềm mã nguồn mở được sự đóng góp phát triển từ rất nhiều các trường đại

học, các phòng thí nghiệm, và các tổ chức trên thế giới.

1.2  CÀI ĐẶT OPENMC TRÊN HỆ ĐIỀU HÀNH UBUNTU

Tải các gói phần mềm bắt buộc

Trình biên dịch gfortran, công cụ liên kết file Cmake, thư viện HDF5. Với hệ

điều hành Ubuntu 15.04 hoặc cao hơn, chúng ta có thể cài đặt các gói phần mềm

thông qua trình quản lý phần mềm (Ubuntu Software).

 

  sudo apt-get install gfortran

  sudo apt-get install cmake

  sudo apt-get install libhdf5-dev

Tải xuống mã nguồn và xây dựng cấu hình

Tất cả mã nguồn của OpenMC được lưu trữ trên GitHub. Chúng ta có thể tải

xuống và tiến hành cài đặt OpenMC từ mã nguồn:  

 

  git clone https://github.com/mit-crpg/openmc.git

  cd openmc

  git checkout master

  mkdir build && cd build
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  cmake ..

  make 

Tải xuống dữ liệu hạt nhân

Sau khi cài đặt OpenMC, dự liệu tiết diện phản ứng được tải xuống bằng tiện

ích python get_nndc_data.py 

 

  cd openmc/data

  python get_nndc_data.py

Thiết lập biến môi trường (không bắt buộc)

Để OpenMC hiểu được địa chỉ để ánh xạ đến dữ liệu tiết diện phản ứng, một

biến môi trường OPENMC_CROSS_SECTIONS cần được thiết lập đến địa chỉ tuyệt

đối của file cross_sections.xml: .../data/nndc/cross_sections.xml
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Chương 2 – CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ LÝ THUYẾT 

2.1 LÝ THUYẾT MONTE CARLO

Các phương pháp Monte Carlo là một lớp các thuật toán để giải quyết các bài

toán trên máy tính theo kiểu không tất định, thường bằng cách sử dụng các số ngẫu

nhiên (số giả ngẫu nhiên), ngược lại với các thuật toán tất định. Phương pháp Monte

Carlo có một vị trí hết sức quan trọng trong vật lý tính toán và nhiều ngành khác, từ

tính toán trong sắc động lực học lượng tử, mô phỏng hệ spin tương tác mạnh, đến

thiết kế vỏ bọc thanh nhiên liệu hay hình dáng khí động học. Các phương pháp này

đặc biệt hiệu quả khi giải quyết các bài toán vi-tích phân; ví dụ trong mô tả trường

bức  xạ  hay  trường ánh  sáng trong  mô phỏng hình  ảnh  3  chiều  trên  máy  tính.

Phương pháp Monte Carlo thường được thực hiện lặp lại một số lượng rất lớn các

bước đơn giản, song song với nhau (một phương pháp phù hợp với máy tính). Kết

quả của phương pháp này càng chính xác (tiệm cận với kết quả thực) khi số lượng

lặp các bước tăng lên. 

2.1.1 Cơ sở của phương pháp Mone Carlo

Phương pháp Monte Carlo được xây dựng dựa trên nền tảng:

• Các số ngẫu nhiên: đây là nền tảng quan trọng của phương pháp. Các số

ngẫu nhiên không chỉ được sử dụng trong việc mô phỏng lại các hiện tượng

ngẫu nhiên xảy ra trong thực tế mà còn được sử dụng để lấy mẫu ngẫu nhiên

của một phân bố nào đó, chẳng hạn như trong tính toán các tích phân số .

• Luật số lớn: luật này đảm bảo rằng khi ta chọn ngẫu nhiên các giá trị (mẫu

thử) trong một dãy các giá trị (quần thể), kích thước dãy mẫu thử càng lớn thì

các đặc trưng thống kê (trung bình, phương sai,...) của mẫu thử càng “gần”

với các đặc trưng thống kê của quần thể. Luật số lớn rất quan trọng đối với

phương pháp Monte Carlo vì nó đảm bảo cho sự ổn định của các giá trị trung

bình của các biến ngẫu nhiên khi số phép thử đủ lớn.

• Định lý giới hạn trung tâm: định lý này phát biểu rằng dưới một số điều kiện

cụ thể, trung bình số học của một lượng đủ lớn các phép lặp của các biến

ngẫu nhiên độc lập sẽ được xấp xỉ theo phân bố chuẩn. Do phương pháp

Monte Carlo là một chuỗi các phép thử được lặp lại nên định lý giới hạn
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trung tâm sẽ giúp chúng ta dễ dàng xấp xỉ được trung bình và phương sai của

các kết quả thu được từ phương pháp.

Các thành phần chính của phương pháp mô phỏng Monte Carlo (Hình 1)

gồm có:

• Hàm mật độ xác suất: một hệ vật lý (hay toán học) phải được mô tả bằng một

bộ các PDF.

• Nguồn phát số ngẫu nhiên: một nguồn phát các số ngẫu nhiên đồng nhất

phân bố trong khoảng đơn vị.

• Quy luật lấy mẫu (sampling rule): mô tả việc lấy mẫu từ một hàm phân bố cụ

thể.

• Ghi nhận (scoring hay tallying): dữ liệu đầu ra phải được tích luỹ trong các

khoảng giá trị của đại lượng cần quan tâm.

• Ước lượng sai số: ước lượng sai số thống kê theo số phép thử và theo đại

lượng quan tâm.

• Các kĩ thuật giảm phương sai: các phương pháp nhằm giảm phương sai của

đáp số được ước lượng để giảm thời gian tính toán của mô phỏng Monte

Carlo.

• Song song hoá và vector hoá: các thuật toán cho phép phương pháp Monte

Carlo được thực thi một cách hiệu quả trên một cấu trúc máy tính hiệu năng

cao.

2.1.2 Phương pháp tạo số ngẫu nhiên

Để giải một bài toán bằng phương pháp Monte Carlo điều quan trọng nhất là

chúng ta cần tạo ra các số ngẫu nhiên phân bố đều trên khoảng (0,1).

Có 3 loại số ngẫu nhiên chính

• Số ngẫu nhiên thực: các hiện tượng ngẫu nhiên trong tự nhiên.

• Số giả ngẫu nhiên: các dãy số xác định mà nó vượt qua được các kiểm tra về

tính ngẫu nhiên.

• Số gần ngẫu nhiên: các điểm có sự phân bố tốt (có sự không nhất quán thấp).
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Để tạo được một dãy số ngẫu nhiên, chúng ta có thể dùng nhiều phương pháp

khác nhau. Trong đó một phương pháp được dùng phổ biến nhất là phương pháp

đồng dư tuyến tính. Thuật toán của phương pháp này như sau:

x0 = số gieo ban đầu, là số nguyên lẻ < M
xn = axn−1 + c mod M 
ξn = xn /M 

Ở đây a và c là các số nguyên và M thường là một số nguyên có giá trị lớn,

số gieo ban đầu x0 có thể được đặt bởi người dùng trong quá trình tính toán. Thực sự

đây không phải là một thuật toán tạo số ngẫu nhiên tốt nhất nhưng ưu điểm của

thuật toán này là đơn giản, dễ sử dụng, tính toán nhanh và dãy số ngẫu nhiên do nó

tạo ra là khá tốt. Ta có thể thấy rằng trong dãy số được tạo ra bởi phương pháp này

mỗi số chỉ có thể xuất hiện duy nhất một lần trước khi dãy bị lặp lại. Do đó chu kì

của phương pháp đồng dư tuyến tính (chiều dài của dãy số cho đến khi số đầu tiên

bị lặp lại) ≤ M . có nghĩa là trong trường hợp tốt nhất thì xn sẽ lấy tất cả các giá trị có

trong đoạn [0, M − 1 ]. Đối với phương pháp đồng dư tuyến tính thì chu kì cực đại

sẽ phụ thuộc vào độ dài kí tự của máy tính. Ví dụ: chu kì lớn nhất đối với máy 16

bit có độ chính xác đơn (single precision) là 216 = 65536 đối và với độ chính xác kép

(double precision) là 232 = 4.29 × 109 .
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Hình 1. Nguyên tắc hoạt động của phương pháp Monte Carlo

2.2 LÝ THUYẾT VẬT LÝ

2.2.1 Dữ liệu tiết diện phản ứng

Hiện tại,  OpenMC chỉ có khả năng mô phỏng neutron.  Để thực hiện mô

phỏng, OpenMC cần dữ liệu tiết diện phản ứng mỗi hạt nhân hoặc mỗi vật liệu cho

mỗi bài toán cụ thể. Dữ liệu tương tác của neutron với hạt nhân được lưu dưới định

dạng ACE (Một kiểu định dạng nén dữ liệu được phát triển bởi Marcel Lemke). Dữ

liệu định dạng ACE được tạo ra bằng hệ thống xử lý số liệu hạt nhân NJOY. NJOY

thực hiện chuyển đổi dữ liệu ENDF/B (Evaluated Nuclear Data Files) thô thành dữ

liệu mà các chương trình Monte  Carlo có thể sử dụng được.  Các chương trình

MCNP, Serpent, OpenMC sử dụng chung kiểu định dạng dữ liệu ACE, việc sử dụng

chung định dạng dữ liệu tiết diện phản ứng chuẩn cho phép so sánh trực tiếp kết quả

của OpenMC với các chương trình Monte Carlo khác khi sử dụng cùng bộ thư viện

dữ liệu. 

Một định dạng dữ liệu ACE chứa dữ liệu về tiết diện phản ứng theo năng

lượng liên tục cho các  phản ứng: tán xạ đàn hồi, phân hạch, tán xạ không đàn hồi,

(n , xn),(n ,γ) và nhiều phản ứng hấp thụ khác. Dữ liệu ACE cũng có thể cung cấp

phân bố năng lượng, phân bố góc thứ cấp,.… Thêm vào đó, vật liệu hạt nhân còn có

dữ liệu về tổng neutron, neutron tức thời, neutron nhiệt theo năng lượng và phân bố

neutron của hạt nhân mẹ. Nhiều hạt nhân có các bảng xác suất (probability tables)
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(Levitt, 1972)  để sử dụng khi tính toán sự tự che chắn trong vùng cộng hưởng. Đối

với tán xạ biên, một bảng dữ liệu riêng cho quy luật tán xạ S (α ,β) .

Dữ liệu năng lượng liên tục dựa trên nội suy tuyến tính các tiết diện phản

ứng, mỗi hạt nhân có  một bộ các điểm tiết diện qua dải năng lượng rộng. Một số

hạt nhân chỉ có một vài điểm tiết diện (như H-1) trong khi các hạt nhân khác có thể

có hàng trăm hoặc hàng nghìn điểm dữ liệu (như U-238).

2.2.2 Thuật toán tìm kiếm tiết diện phản ứng

Khi mô phỏng một tương tác, OpenMC thực hiện phép thử để xác định xem

loại tương tác nào cho quá trình tiếp theo, liệu rằng nó là tán xạ đàn hồi, (n ,2n) ,

tán xạ không đàn hồi,… Việc này yêu cầu tìm kiếm tiết diện phản ứng vi mô của

mỗi hạt nhân trong vật liệu đích (vật liệu sẽ tham gia tương tác).  Mỗi hạt nhân có

một bộ dữ liệu tiết diện phản ứng được gọi là lưới năng lượng (energy grid). Mỗi

tiết diện sẽ được tham chiếu tới một chỉ số bằng “kỹ thuật lập chỉ số” (indexing

technique) (Leppänen, 2009). Kỹ thuật này dựa trên con trỏ máy tính, để tăng tốc độ

tìm kiếm lưới năng lượng. Khi tính toán tiết diện phản ứng đối với khoảng vài chục

hạt nhân hoặc ít hơn, kỹ thuật này giúp tăng hiệu năng tính toán một cách đáng kể.

Tuy vậy, trong các bài toán có hàng trăm hoặc hàng nghìn hạt nhân, kỹ thuật này

gây tiêu tốn tài nguyên bộ nhớ.

Để tăng tốc tốc độ tìm kiếm lưới năng lượng, OpenMC sử dụng thuật toán

“kỹ thuật ánh xạ” (mapping technique) (Brown, 2014) để giới hạn khoảng năng

lượng tìm kiếm cho mỗi hạt nhân. Toàn bộ dải năng lượng được chia thành các đoạn

bằng nhau và các năng lượng ở biên của mỗi đoạn được tham chiếu tới một chỉ số

biên duy nhất trên mỗi lưới năng lượng của hạt nhân. Việc này giúp tiết kiệm bộ

nhớ do không phải nạp toàn bộ dữ liệu và chỉ tìm giá trị của chỉ số biên để thu hẹp

khoảng năng lượng của mỗi hạt nhân khi tương tác.

2.2.3 Các quá trình vật lý

OpenMC có khả năng mô phỏng chính xác tất cả phản ứng hạt nhân có sản

sinh neutron thứ cấp bao gồm (n,2n), (n,3n), phân hạch, tán xạ đàn hồi và tán xạ

không đàn hồi, định luật năng lượng thứ cấp và phân bố góc thứ cấp trong định

dạng  dữ  liệu  ACE.  Tuy  vậy,  sự  vận  chuyển  photon  không  được  thực  hiện  và
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OpenMC cũng không thực hiện theo dõi sự sinh ra photon trong phản ứng (n , γ)

hoặc phản ứng phân hạch. 

Đối với neutron có năng lượng cao, vận tốc chuyển động của hạt nhân bia có

thể được coi là không đáng kể so với vận tốc của neutron. Tuy nhiên, trong vùng

năng lượng nhiệt hoặc vùng trên nhiệt, vận tốc của hạt nhân bia có thể ảnh hưởng

tới tiết diện phản ứng, năng lượng thứ cấp cũng như phân bố góc của neutron tán xạ.

Để xử lý được hiệu ứng trên đối với tiết diện phản ứng, mở rộng Doppler sẽ được

tính toán trong giai đoạn tính toán tiết diện phản ứng (tiết diện vĩ mô được tính toán

trong quá trình mô phỏng). Đối với phân bố góc và năng lượng, OpenMC sử dụng

“gần đúng khí tự do” (free gas approximation) (Sutton et al., 2009), khi đó vận tốc

của hạt nhân bia sẽ có phân bố Maxwellian. Đối với neutron nhiệt từ các phân tử

như hydrogen hoặc deuterium trong nước, graphite, và beryllium sẽ không bắt được

động năng tán xạ một cách chính xác khi sử dụng gần đúng khí tự do thay vào đó

OpenMC sử dụng dữ liệu luật tán xạ S (α ,β) .

Trong vùng năng lượng cộng hưởng, để xử lý sự tự che chắn, OpenMC sử

dụng phương pháp “bảng xác suất” (probability table). Với các lò phản ứng neutron

nhiệt, phương pháp bảng xác suất sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến kết quả của bài

toán. Tuy nhiên, lò phản ứng neutron nhanh với một phổ thông lượng có thể thấy rõ,

nếu không sử dụng phương pháp bảng xác suất có thể sẽ dẫn đến kết quả không

chính xác.

2.3 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA OPENMC

Chương trình OpenMC, tại một thời điểm, chỉ thực hiện mô phỏng đối với

một hạt (không có giai đoạn nào theo dõi hơn một hạt trên mỗi nhân xử lý). Trước

khi theo dõi một hạt bất kỳ, một bài toán cần được khởi tạo theo một số bước dưới

đây:

• Đọc file input và xây dựng cấu trúc dữ liệu cho hình học, vật liệu, các tally

và các biến liên quan khác.

• Khởi động bộ phát số ngẫu nhiên (pseudorandom number generator).

• Đọc dữ liệu tiết diện phản ứng năng lượng liên tục hoặc đa nhóm cho từng

bài toán cụ thể.
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• Nếu sử dụng một phương pháp xử lý lưới năng lượng đặc biệt như lưới năng

lượng liên kết hoặc phương pháp ánh xạ, nó phải được khởi tạo cùng với bài

toán lượng liên tục.

• Với bài toán đa nhóm, thông tin về tiết diện phản ứng mỗi hạt nhân riêng lẻ

được tổ hợp để tạo ra dữ liệu tiết diện vĩ mô của vật liệu (material-specific).

• Trong bài toán nguồn cố định, một “source sites” được thử từ một vài phân

bố nguồn ban đầu hoặc từ file dữ liệu nguồn. “Source sites” gồm các tọa độ,

một hướng và một năng lượng.

Khi quá trình khởi tạo hoàn thành, quá trình mô phỏng vận chuyển hạt được thực

thi. Vòng đời của một hạt được thực hiện như sau:

1. Khởi tạo các thuộc tính của hạt từ source site (đã được thử trước đó).

2. Xác định cell đang chứa hạt dựa trên tọa độ của hạt. 

3. Xác định các tiết diện phản ứng vi mô và tính toán tiết diện vĩ mô phụ thuộc

năng lượng cho vật liệu (vật liệu của cell chứa hạt).

4. Xác định khoảng cách của hạt đến biên gần nhất trong cell dựa trên mặt biên

của cell.

5. Thử khoảng cách (l  ) để hạt va chạm

lần tiếp theo. 

Khi một hạt di chuyển trong vật liệu

đồng nhất, hàm phân bố xác suất của

khoảng cách đến va chạm tiếp theo  l

là:

p(l)dl=Σt e
−Σtldl với Σt là  tổng

tiết diện vĩ mô của vật liệu. Để thực

hiện phép thử đối  với  hàm phân bố

xác suất, hàm phân bố xác suất được

chuyển thành hàm phân bố tích  lũy

∫
0

l

dl ' Σt e
−Σt l '=1−e−Σt l . Gán hàm phân bố tích lũy bằng ξ , là một số ngẫu
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nhiên.  Khi  đó,  khoảng cách  l: l=−
ln (1−ξ)

Σt
,  Với  ξ phân bố đều trên

[0,1), nên 1−ξ cũng phân bố đều trên [0,1). Vậy l  nếu tiết diện vĩ mô là Σt

, thì l  được tính qua công thức: l=−
ln(ξ)
Σt

.

6. Xác định hạt cắt mặt hay hạt sẽ thực hiện tương tác va chạm.

Nếu d  lớn hơn l, hạt sẽ cắt mặt và quá trình sẽ được lặp lại từ bước 2.  Nếu d

nhỏ hơn thì hạt khoảng cách của hạt đến mặt gần nhất, hạt sẽ trải qua sự va

chạm. Nếu một hạt cắt mặt, neutron được thử lại một lần nữa (resample) 

Hình 3. Quá trình một hạt cắt một mặt

7. Thử để xác định hạt nhân sẽ tương tác với hạt (Hình 4).

Tại vùng chứa va chạm, vật liệu có thể có nhiều hạt nhân khác nhau. Đầu

tiên, sẽ lấy phép thử loại tương tác với hạt, phép thử dựa trên tiết diện vĩ mô.

Nếu tiết diện vĩ mô của vật liệu i là  Σt,i , xác suất đển hạt nhân được lấy là:

P(i)=
Σt ,i
Σt

8. Thử để xác địn loại tương tác sẽ xảy ra ở sự kiện (Hình 5).

Một phản ứng cho hạt nhân cũng được thực hiện phép thử dựa trên tiết diện

phản ứng. Nếu tiết diện phản ứng của phản ứng x là σx và tổng các tiết diện

phản ứng của hạt nhân là σt , xác suất để phản ứng x xảy ra là:

P(x)=
σ x
σ t
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Hình 4. Quá trình chọn hạt nhân tương tác

Hình 5. Quá trình chọn loại tương tác

9. Lưu thông tin sự kiện vào mảng (bộ nhớ). Nếu phản ứng là va chạm đàn hồi

hoặc không đàn hồi, một năng lượng và góc nổi bật được thử từ một phân bố

thích hợp. Trong mô phỏng năng lượng liên tục, các phản ứng loại  (n,xn)

được mô phỏng giống như sự tán xạ và mọi loại hạt được sinh ra được lưu

vào một particle bank thứ cấp để theo dõi sau đó. Particle bank là một mảng

được dùng để lưu thông tin của hạt. Trong mô phỏng đa nhóm, particle bank

thứ cấp này không được sử dung nhưng khối lượng hạt sẽ được gia tăng

tương ứng. Hạt ban đầu sau đó sẽ tiếp tục lại từ bước 3. Nếu phản ứng là hấp

thụ hoặc phân hạch, hạt sẽ bị hủy và nếu cần thiết, fission sites được tạo và

lưu trữ trong fission bank. fission site chứa thông tin về sản phẩm phân hạch
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như vị trí không gian, khổi lượng neutron sinh ra, hướng của neutron sinh ra,

năng lượng nổi bật nhất đã được thử. Fission bank là mảng dùng để lưu các

thông tin từ fission site. 

2.4 DỰNG MÔ HÌNH

2.4.1 Phương pháp kết cấu hình học không gian (constructive solid 

geometry – CSG)

Để xây dựng được một hình của bất kì của vật thể, OpenMC sử dụng phương

pháp kết cấu hình học không gian. Trong một mô hình CSG, một vật thể được diễn

giải bằng phần hợp hoặc phần giao  của “một nửa không gian” được tạo nên từ sự

liên kết của các mặt. Mỗi mặt chia không gian thành hai nửa không gian.  Các mặt

được định nghĩa là tập hợp các điểm thỏa mãn phương trình có dạng f (x , y , z )=0

với  f (x , y , z )  một phương trình cho trước. Tất cả các điểm có tọa độ làm cho

f (x , y , z )<0 thì được quy ước là phần âm của một nửa không gian (hoặc đơn giản

là phần âm) và các điểm có tọa độ làm cho  f (x , y , z )>0  được quy ước phần

dương của nửa mặt phẳng. Hình 6 minh họa các nửa không gian được chia ra bởi

mặt.

Một quả cầu trong không hai 3 chiều có tọa độ tâm là (x0, y0, z0) và bán kính

là R. Quả cầu có phương trình là:

(x – x0)
2
+( y – y0)

2
+(z – z0)

2
=R2

f (x , y , z )=(x – x0)
2
+( y – y0)2+(z – z0)

2
−R2

=0

Các điểm nằm ngoài mặt cầu tương ứng với  f(x,y,z) > 0 và bất cứ điểm nào

nằm trong mặt cầu đều có tọa độ làm cho  f(x,y,z) < 0.

Trong OpenMC, các mặt được xác định bằng một số nguyên dương duy nhất

được gọi là ID. Chúng ta có thể quy ước hai nửa không gian tạo ra bởi mặt bằng

cách kết hợp ID của mặt với dấu dương/dấu âm. Hình 7 chỉ ra một ví dụ về một mặt

ellipse với ID là 1 chia không gian thành hai nữa không gian.
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Hình 6. ví dụ về nữa không gian được chia bởi mặt 

Hình 7. Ví dụ về mặt ellipse và các nữa không gian

OpenMC cho phép các vùng không gian được định nghĩa bởi các toán từ

hợp, giao và toán tử bù. Các vùng không gian này được hiểu như là các cell. Giống

như MCNP, toán tử giao được ẩn định (không được viết ra khi định nghĩa vùng

không gian). Một vùng đã được định nghĩa sau đó được kết hợp với kết cấu vật liệu

trong một  cell. Hình 8 thể hiện một ví dụ về một vùng cell   được định nghĩa bởi

phần hợp của một mặt ellipse và hai mặt phẳng.
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Hình 8. Cell được hình thành bởi ba mặt.

Khả năng hình thành các vùng không gian dựa trên sự liên kết các mặt bậc

hai làm cho OpenMC có thể xây dựng bất cứ mô hình phức tạp trong không gian 3

chiều. Trong thực tế,  Một hạn chế của OpenMC là chỉ tồn tại một số mặt giới hạn.

Bảng 1 liệt kê các loại mặt được OpenMC hiểu, cùng các tham số được người dùng

sử dụng để khai báo trong file dữ liệu đầu vào.

Bảng 1. Các loại mặt cơ bản trong OpenMC

Mặt Code Phương trình mặt Tham số

Mặt phẳng vuông 

góc với trục x
x-plane x-x0=0 x0

Mặt phẳng vuông 

góc với trục y
y-plane y-y0=0 y0 

Mặt phẳng vuông 

góc với trục z 
z-plane z-z0=0 z0

Mặt phẳng bất kỳ plane Ax+By+Cz=D A B C D

Mặt trụ vô hạn song 

song với trục x
x-cylinder (y-y0) 2+(z-z0) 2=R 2 y0 z0 R

Còn tiếp...

Mặt Code Phương trình mặt Tham số

Mặt trụ vô hạn 

song song với trục 

y

y-cylinder (x-x0) 2+(z-z0) 2=R 2 x0 z0 R
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Mặt trụ vô hạn 

song song với trục 

z

z-cylinder (x-x0) 2+(y-y0) 2=R 2 x0 y0 R

Mặt cầu Sphere (x-x0) 2+(y-y0) 2+(z-z0) 2=R 2 x0 y0 z0 R

Mặt nó song song 

với trục x
x-cone (y-y0) 2+(z-z0) 2=R 2(x-x0) 2 x0 y0 z0 R 2

Mặt nó song song 

với trục y
y-cone (x-x0) 2+(z-z0) 2=R 2(y-y0) 2 x0 y0 z0 R 2

Mặt nó song song 

với trục z
z-cone (x-x0) 2+(y-y0) 2=R 2(z-z0) 2 x0 y0 z0 R 2

Mặt bậc hai tổng 

quát
quadric

Ax 2+By 2+Cz 2 + Dxy + Eyz + Fxz + Gx + Hy + Jz

+ K=0

A B C D E F

G H J

2.4.2 Universes

OpenMC hỗ trợ xây dựng các mô hình hình học có cấu trúc lặp lại bằng khái

niệm “universe” tương tự như MCNP và Serpent. Khả năng này giúp người dùng

xây dựng các mô hình có kết cấu xác định lặp đi lặp lại một lần duy nhất, sau đó

“điền” chúng vào nhiều vùng khác. Một ví dụ điển hình là cấu trúc lặp lại của một

“fuel-pin” (sẽ được xem sét ở chương 3), bên trong là một bó nhiên liệu.

Mỗi cell trong OpenMC có thể được điền vào một vật liệu thông thường

hoặc cũng có thể được điền vào một universe. Khi một cell được điền với một

universe,  vùng không gian bên trong cell thường sẽ giới hạn vùng không gian của

một universe, nghĩa là universe sẽ hữu hạn khi được điền vào một cell. Vùng không

gian của universe sẽ bị cắt bỏ bởi các biên của cell chứa nó. Khi một cell được điền

vào một universe, universe đó có thể được xoay hoặc dịch chuyển vị trí  theo ý

người dùng thông qua các thẻ định nghĩa <rotation> và <translation>.

2.4.3 Lattices

Thông thường, các cấu trúc lặp lại trong một mô hình hình học xảy ra theo

kiểu mẫu điển hình như mạng hình chữ nhật hoặc là mạng lục giác. Trong những
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trường hợp như vậy, thao tác khai báo sẽ rất cồng kềnh khi định nghĩa theo các biên

của một cell mà được điền bởi một universe. Vì vậy, OpenMC cung cấp khái niệm

lattice tương tự như trên MCNP và Serpent.

Khai báo lattice có cùng nguyên lý với universe - thay vì một cell được điền

một universe, người dùng có thể chỉ ra một tập các cell thuộc lattice. Lattice sau đó

được định nghĩa bởi mảng hai chiều, mỗi vị trí ô mạng của lattice sẽ được điền một

universe. Khái niệm lattices sẽ được xem xét ở Chương 3: mô hình lõi lò đơn giản.

2.4.4 Xây dựng đồ họa hình học

Hiện tại, OpenMC có hai khả năng xây dựng đồ họa khác nhau là 2D và 3D.

Khả năng dựng đồ họa 2D cho phép người dùng thấy được các mặt phẳng tiết diện

của vật thể. Người dùng cũng có thể khai báo màu cho mô hình theo cell hoặc theo

vật liệu và có thể gộp hoặc tách các vùng nào đó. File hình ảnh được tạo ra và được

lưu dưới chuẩn  định dạng hình ảnh portable pixmap (.ppm), file .ppm có thể được

đọc trên mọi trình duyệt ảnh mặc định của các distro linux (các hệ điều hành được

phát triển trên nhân linux). File .ppm có thể được giải nén và chuyển đổi sang định

dạng portable network graphics (.png) bởi một tiện ích kèm theo OpenMC để giảm

kích thước ảnh. 

Bên cạnh khả năng vẽ 2D, OpenMC còn cho phép xây dựng đồ hoạ vật thể

dưới dạng 3D. Các file dữ liệu đồ họa sau mô phỏng được đọc bằng các trình duyệt

ảnh như ParaView và VisIt. Khi chỉ ra một mạng lưới đồng nhất của voxels (tương

tự với điểm ảnh), người dùng có thể tạo ra một file nhị phân chứa các ID của cell

hoặc vật liệu cho mỗi cell trong mỗi mạng lưới.  Các file này được tạo ra cùng

phương pháp với đồ họa 2D. Nơi mà một thủ tục ‘find_cell’ được gọi để xác định

các thuộc tính hình học tại mỗi trung tâm voxel. Khi ‘find_cell’ này giống nhau

trong suốt quá trình mô phỏng, các thông tin voxel được tạo ra theo phương pháp

này đại diện cho mô phỏng hình học thật, chỉ được giới hạn bởi người dùng khi khai

báo mật độ hạt của voxels.

Một khi file nhị phần voxel được tạo ra, người dùng phải xử lý dữ liệu thành

dữ liệu 3D chuẩn. Để thuận tiện, một tiện ích được viết bằng ngôn ngữ Python được

cung cấp kèm theo gói phần mềm OpenMC, để chuyển file voxel thành file SILO

hoặc VTK, các file này có thể hiển thị thông qua các phần mềm đồ thị 3D thông
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thường. Hình 9 cho thấy các đồ thị về  grid spacer và  burnable absorber pin với

nhiều vật liệu.

Hình 9. Tiết diện một mô hình Advanced Test Reactor (ATR) và mô hình 3D

của grid spacer

2.5 TALLY

OpenMC có một hệ thống tally rất mềm dẻo, cho phép người dùng có được

kết quả của các đại lượng vật lý cần phân tích. Tally được định nghĩa bằng sự kết

hợp của filter (bộ lọc) và score (bộ ghi). Mỗi filter giới hạn sự kiện gì được ghi đến

tally dựa trên thuộc tính của hạt. Ví dụ, một filter có thể giới hạn sự kiện được ghi

như các hạt dịch chuyển trong một cell cụ thể hoặc một khoảng năng lượng tiền

tương tác cụ thể. Mỗi score xác định một đại lượng vật lý được ghi ở một sự kiện ở

filter. Một score có thể ghi thông lượng, tốc độ phản ứng, tốc độ sinh neutron hoặc

năng lượng tích lũy từ phân hạch. Người dùng còn có một lựa chọn ghi các thông

tin của một hạt nhân cụ thể bên trong vật liệu. Nếu không khai báo cụ thể một hạt

nhân nào được ghi, tiết diện vĩ mô của vật liệu sẽ được sử dụng.

Tất cả tally được ghi mặc định sử dụng “ước lượng khoảng chạy” (track-

length estimator).  Tuy nhiên,  với các tally  yêu cầu thuộc tính hậu tương (post-

collision)  của  hạt,  ví  dụ  momen  tán  xạ,  một  “ước  lượng  tương  tác”  (collision

estimator)  được sử dụng thay thế. Người dùng cũng có thể chỉ rõ các ước lượng

như ước lượng khoảng chạy hoặc ước lượng tương tác trong file tally.xml. Trong

OpenMC sử dụng ba ước lượng chính là ước lượng tương tự, ước lượng tương tác
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và ước lượng khoảng chạy. Trong đề tài này, các tally được sử dụng dưới tên tiếng

Anh: analog estimator, collision estimator và track-length estimator.

Analog estimator là loại ước lượng đơn giản nhất cho tốc độ phản ứng.

Chúng đơn giản chỉ đếm số phản ứng xảy ra và tính toán tốc độ phản ứng theo công

thức 

R x=
1
W∑

i∈A

w i

với Rx là tốc dộ phản ứng của phản ứng x, i là chỉ số cho mỗi sự kiện, A là tập các sự

kiện xảy ra của phản ứng x, và W là tổng khối lượng bắt đầu của hạt, và wi   là khối

lượng tiền tương tác của hạt khi bắt đầu sự kiện i. 

Collision estimator. Trong khi analog estimator có khái niệm tương đối đơn

giản và dễ thực hiện, nhưng nó có thể gây ra phương sai lớn khi xác suất xảy ra các

sự kiện thấp, không đủ để có được thống kê tốt. Vì vậy, collision estimator được

dùng để ghi các sự kiện thường xảy ra hơn. Thay vì ghi khi phản ứng collision

estimator ghi mọi tương tác xảy ra. 

R x=
1
W

∑
i∈C

wiΣx (Ei)

Σt(Ei)

với W là tổng khối lượng bắt đầu của hạt, C là tập hợp tất cả sự kiện xảy ra trong

một tương tác với hạt nhân, và Σt(E) là tổng tiết diện phản ứng vĩ mô của vật liệu

đích với năng lượng của neutron tương tác là Ei,  Σx (E i) là tiết diện phản ứng vĩ

mô của phản ứng x.

Track-length estimator cũng được sử dụng để tăng số sự kiện được ghi.

Track-length estimator được sử dụng để ghi phân bố tại mỗi khoảng chạy hơn là ghi

tương tác của hạt.

R x=
1
W∑

i∈T

w i liΣx (Ei)

với li   khoảng chạy tại sự kiện thứ i, T là tập tất cả khoảng chạy của hạt trong một

thể tích. 

Một vài chương trình Monte Carlo có phát sinh nhiều lỗi hiệu năng khi tallly

ghi một số lượng lớn đại lượng. Vì vậy, một hệ thống tally phải đảm bảo hoạt động

tốt  với  một  lượng  lớn  tally/bin.  Trong  OpenMC,  kỹ  thuật  ánh  xạ  (mapping
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technique) được sử dụng, cho phép xác định nhanh cái gì mà sự liên kết tally/bin

cần để ghi trong một vị trí pha không gian của một hạt cho trước. Với mỗi biến

filter rời rạc, một danh sách được ghi chứa sự liên kết của tally/bin, nó có thể lưu trữ

đến mỗi giá trị của biến filter. Nếu một hạt trong một cell n, kỹ thuật ánh xạ sẽ xác

định cái gì mà sự liên kết tally/bin chỉ ra cell n cho biến filter cell. Trong thuộc tính

này, sự kiểm tra các biến pha không gian là không cần thiết với mỗi tally. Kỹ thuật

ánh xạ chỉ áp dụng đối với các biến filter rời rạc và không áp dụng với energy bin.

Với mỗi filter năng lượng cần thực hiện tìm kiếm nhị phân trên lưới năng lượng. 

2.6 TÍNH TOÁN SONG SONG

Thông  thường,  phần  mềm  được  viết  cho  tính  toán  tuần  tự  (serial

computation), được chạy trên máy tính đơn với bộ xử lý trung tâm (CPU). Một bài

toán sẽ được chia thành một chuỗi các câu lệnh rời rạc. Các câu lệnh được thực hiện

một các tuần tự, tại mỗi thời điểm chỉ thực hiện được một câu lệnh. Ý nghĩa của

tính toán song song là việc sử dụng đồng thời nhiều tài nguyên máy tính để giải

quyết bài toán. Chạy một chương trình trên nhều CPU. Một bài toán được chia

thành nhiều phần riêng biệt mà có thể tính toán đồng thời. Mỗi phần được chia nhỏ

hơn dưới một dãy các câu lệnh,  các câu lệnh này được thực thi trên mỗi CPU riêng

biệt (Hình 10).
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Hình 10. Nguyên lý làm việc của tính toán song song

OpenMC có khả năng chạy song song bằng cách sử dụng MPI (mesage

passing interface). MPI là một giao thức cho kết nối giữa các nút chạy một chương

trình song song trên bộ nhớ chia sẽ được phân phối. MPI cung cấp cấu trúc liên kết,

đồng bộ hóa, và chức năng giao tiếp ảo cần thiết giữa một tập các tiến trình (đã

được ánh xạ tới các nút/máy chủ/máy tính) trong một cách ngôn ngữ độc lập, với cú

pháp ngôn ngữ cụ thể.

Với một chương trình mô phỏng Monte Carlo, các hạt trong mỗi chu kì được

chia bằng nhau thành các quá trình, khi đó mỗi nhân xử lý hay mỗi đơn vị xử lý sẽ

có xấp sỉ lượng công việc như nhau để thực hiện. Kết quả thì không liên quan đơn

số đơn vị xử lý được sử dụng.

Một lượng lớn các nghiên cứu phát triển liên quan đến OpenMC tập trung

vào  thuật  toán  tính  toán  song  song  có  khả  năng  mở  rộng  (scalable  parallale

algorithms). Một thuật toán mới được áp dụng. Khi một  source site được thử từ

fission site được lưu trữ trên một đơn vị xử lý và sau đó được gửi tới máy chủ vì vậy

sẽ có một lượng thông tin giao tiếp rất lớn và không cần thiết. Bằng việc giữ fission

site cục bộ, mỗi đơn vị xử lý sẽ thử fission site, và gửi các fission site này qua lại

giữa các các đơn vị xử lý khác khi cần, nó giúp giảm đáng kể lượng thông tin giao

tiếp trong khi vẫn giữ được hiệu năng xử lý.

2.7 KỸ THUẬT GIẢM PHƯƠNG SAI

OpenMC chưa được phát triển kỹ thuật giảm phương sai. Tuy nhiên, phương

pháp survival bias đã được áp dụng trong một số tình huống nhất định. Trong các

bài toán có các vật liệu có độ hấp thụ cao, một lượng lớn neutron bị biến mất thông
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qua phản ứng hấp thụ. Khi đó, tally sẽ ghi được rất ít sự kiện. Để xử lý tình huống

này, một thuật toán có tên survival biasing hoặc “hấp thụ ngầm” đã được áp dụng. 

Khi áp dụng survival biasing, sự hấp thụ sẽ không xảy ra mà thay vào đó, số

lượng của hạt sẽ được cắt giảm bởi xác suát hấp thụ. Mặc định, OpenMC không

được kích hoạt survival bias, nhưng nó có thể được kích hoạt bởi người dùng. Các

tham số điều chỉnh về khối lượng hạt bị cắt giảm số lượng “sống sót” (survival

weight)) được khai báo trong file input.

Đối với tính toán tới hạn, người dùng có thể lựa chọn sử dụng phương pháp

fission site đồng nhất (Kelly et al., 2012) trên Cartesian Mesh để giúp làm phẳng

phân bố của phương sai trong các bài toán với mật độ hạt không đồng nhất. Hiệu

quả của phương pháp này được trình bày chi tiết trong (Romano et al., 2013a). Một

giới hạn của phương pháp này là phải giả thiết thể tích của nhiên liệu trong mỗi

“mesh” là bằng nhau.

2.8 PHƯƠNG PHÁP CMFD

Phương pháp CMFD (coare mesh finite difference) hiện đang được áp dụng

cho tính toán lò phản ứng sử dụng tiết diện phản ứng đa nhóm (Lee et al., 2012) để

tăng tốc sự hội tụ nguồn phân hạch. Phương pháp CMFD đã được tích hợp trong

OpenMC. CMFD giải phương trình khuếch tán neutron sau mỗi chu kì mô phỏng

Monte Carlo để thu về kết quả có ước lượng tốt hơn. Quá trình này bao gồm ba

bước:

1. Tính toán các tham số khuếch tán khi cân bằng neutron mà OpenMC duy trì.

2. Giải phương trình neutron đa nhóm để thu về phân bố nguồn phân hạch.

3. Buộc Monte Carlo sử dụng phân bố nguồn từ bước 2.

Để sử dụng CMFD, người dùng phải chỉ ra mesh cụ thể với tiết diện phản

ứng đa nhóm. Kết quả từ hệ tuyến tính của phương trình khuếch tán dựa trên PETSc

(Balay et al., 2013), khi đó OpenMC phải được biên dịch với các thư viện PETSc.
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Chương 3 – THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN

OpenMC được viết bằng ngôn ngữ chuẩn Fortran 2008 với hơn

40,000 dòng lệnh. Trong khi,các ngôn ngữ như C và C++ cũng đã được

xem xét phát triển nhưng cuối cùng Fortran được chọn vì khả năng hỗ

trợ tính toán song song của nó.  Để xử lý dữ liệu vào, OpenMC dựa trên

thư viện FoX XML (Walker, 2014) cung cấp đầy đủ tài liệu W3C mô

hình đối tượng (DOM). Tính năng hướng đối tượng có sẵn trong Fortran

năm 2008, việc sử dụng chúng trong OpenMC phần lớn bị hạn chế từ sự

giới hạn của trình biên dịch.

3.1 INPUT/OUTPUT

3.1.1 Input file

Không như các chương trình Monte Carlo khác, OpenMC không sử dụng

định dạng ASCII tùy ý với các “card” để định nghĩa hình học, vật liệu và các thông

số cài đặt. Các file input của OpenMC được viết bằng ngôn ngữ XML.

Bất cứ ai đã từng lập trình web bằng HTML đều sẽ rất quen thuộc với cú

pháp của XML, với các “thẻ” được đóng trong dấu ngoặc nhọn “<tên thẻ></tên

thẻ>” miêu tả một mẫu dữ liệu. Ví dụ dưới đây trình bày về cấu trúc của một file

XML

<?xml version=”1.0”?>

  <person>

    <firstname>Curtis</firstname>

    <lastname>Whitaker</lastname>

    <age>56</age>

    <occupation>Nuclear Engineer</occupation>

  </person>
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Thẻ  thứ  thất  <person>  chỉ  ra  đây  là  dữ  liệu  về  một  người,  các  tag

<firstname>, <lastname>, </lastname>, <age>, <occupation> chia sẻ các thông tin

về người đó.

Cũng với cách tương tự, các file input của OpenMC sử dụng các thẻ XML để

miêu tả và khai báo các thuộc tính của hình học, vật liệu, và các tham số cài đặt cho

mô phỏng Monte Carlo.

Một chương trình mô phỏng Monte Carlo cần có 3 file XML input cơ bản

cho  hình  học,  vật  liệu  và  các  tham  số  cài  đặt,  lần  lượt  là  geometry.xml,

materials.xml, settings.xml. Thêm vào đó, OpenMC cũng có 3 tùy chọn file input:

file XML các tally chỉ ra các đại lượng vật lý được ghi, file đồ họa XML miêu tả

hình học và cuối cùng là file XML CMFD để sử dụng trong tính toán đa nhóm và

các tham số mô phỏng.

• geometry.xml - mô tả mô hình hình học sử dụng phương pháp kết cấu hình

học không gian (mặt bậc hai, universe, cell, lattices) và gán vật liệu cho cell.

• materials.xml - chỉ ra vật liệu trong mô hình như nguyên tố/hạt nhân  và mật

độ. Các nguyên tố tự nhiên được tự động tham chiếu đến các hạt nhân có độ

giàu phổ biến trong tự nhiên.

• settings.xml - khai báo các tham số mô phỏng, ví dụ như bao nhiêu hạt được

chạy và nguồn bắt đầu cũng như nhiều tùy chọn khác.

Ngoài ra còn có thêm ba file input tùy chọn:

• tallies.xml - định nghĩa các đại lượng vật lý và nơi mà người sử dụng muốn

ghi lại trong quá trình mô phỏng.

• plots.xml - khai báo các tham số cho vẽ đồ họa 2D hoặc 3D khi OpenMC

chạy chế độ vẽ.

• cmfd.xml - khai báo các tham số thực thi và hình học cho tăng tốc “coarse

mesh finite difference”. 

3.1.2 Output file

Khi một quá trình mô phỏng trong OpenMC kết thúc, một số file output sẽ

được ghi ra đĩa. Số liệu và định dạng của các file này phụ thuộc vào lệnh được biên
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dịch như thế nào và lựa chọn nào được khai báo trong input. Các file output thông

thường bao gồm:

• tallies.out - định dạng kí tự ASCII, liệt kê số liệu trung bình và phương sai

chuẩn cho mỗi tally bin. Với một bài toán đơn giản, dữ liệu này đủ để phân

tích kết quả.

• state point files - các file nhị phân chứa tất cả thông tin cần để xác định độ tin

cậy nội cho các tally hoặc để khởi động lại. Mặc định, một state point file

được ghi khi quá trình mô phỏng kết thúc, nhưng người sử dụng có  chỉ ra

một chu kỳ duy nhất tại thời điểm mà state point được ghi.

3.2 THIẾT KẾ HÌNH HỌC ĐƠN GIẢN

Để hiểu rõ cách thiết kế một mô hình qua các giai đoạn từ sử dụng các mặt

và các toán tử logic được sử dụng để định nghĩa các cell đến khai báo vật liệu và

khai báo các tham số mô phỏng của một bài toán có cấu trúc trúc đơn giản, một ví

dụ đơn giản về pin-cell sẽ được xem xét trong phần này. Các thuộc tính khác được

giải thích cụ thể trong tài liệu hướng dẫn cho người dùng  OpenMC:

 http  s  ://openmc.readthedocs.io/en/latest/usersguide/

Bài toán pin-cell đơn giản: gồm có nhiên liệu UO2, vỏ thanh nhiên liệu và

nước (Hình 11). Từ đó xác định keff của pin-cell.

      Bảng 2. Vật liệu của một cấu trúc fin-cell

Material Isotope Compisiton Fraction (a or w)

Fuel U-235 0.02115 (w)

Fuel U-238 0.86032 (w)

Fuel O-16 0.11852 (w)

Clad Zr Elemental

Water H-1 2.0 (a)

Water O-16 1.0 (a)

W = weight fraction, a = atom fraction
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3.2.1 Định nghĩa hình học – geometry.xml

Định nghĩa mặt 

Một mặt được định nghĩa bao gồm các thuộc tính cơ bản:

• id: một số nguyên duy nhất được tham chiếu cho mặt. 

• type: loại của mặt có sẵn trong OpenMC (Bảng 1).

• coeffs: các tham số của mặt, phụ thuộc vào loại loại mặt (Bảng 1). 

• boundary: đây là điều kiện biên của một cell. Nó có thể là “transmission”,

“vacuum”, “reflective”, hoặc “periodic”. 

Để định nghĩa một cell sẽ chứa nhiên liệu (giả thiết không có viên nhiên

liệu), chúng ta cần có một mặt trụ tròn với bán kính là 0.39218 cm và trục của hình

trụ là trục z. Mặt trụ này sẽ được gán id là 1.

<surface id=“1” type=“z-cylinder” coeffs=“0.0 0.0 0.39218”/>

Để định nghĩa vỏ thanh nhiên liệu, chúng ta cần 2 mặt trụ khác đồng tâm với 

mặt 1 và với các bán kính lần lượt là 0.40005cm và 0.45720cm. Các mặt trụ được 

gán id lần lượt là 2 và 3.

<surface id=“2” type=“z-cylinder” coeffs=“0.0 0.0 0.40005”/>

<surface id=“3” type=“z-cylinder” coeffs=“0.0 0.0 0.45720”/>

Các  mặt  này  đều  cho  neutron  xuyên  qua,  nên

không khai báo thuộc tính “boundary”, mặc định

trong OpenMC hiểu là “transmission” tức là  cho

neutron truyền qua. 

Bài  toán được  giới  hạn  trong không gian  hình

hộp chữ nhật chứa thanh nhiên liệu nên chúng ta

cần 6 mặt phẳng để giới hạn không gin của các mặt

29Hình 12. Các mặt của pin-cell



trụ tròn dài vô hạn và phần không gian bên ngoài của hình trụ. Các biên của các mặt

này được giả sử là không cho rò rỉ neutron ra ngoài nên thuộc tính “boundary” được

khai báo là “reflective” tức là phản xạ neutron. Các mặt được gán id từ 4 tới 9.

<surface id=“4” type=“x-plane” coeffs=“-0.62992” boundary=“reflective”/>

<surface id=“5” type=“x-plane” coeffs=“ 0.62992” boundary=“reflective”/>

<surface id=“6” type=“y-plane” coeffs=“-0.62992” boundary=“reflective”/>

<surface id=“7” type=“y-plane” coeffs=“ 0.62992” boundary=“reflective”/> <surface id=“8” type=“z-

plane” coeffs=“-5.0”  boundary=“reflective”/>  

<surface id=“9” type=“z-plane” coeffs=“ 5.0”  boundary=“reflective”/>

Định nghĩa cell

Cấu trúc của một thẻ cell bao gồm các thuộc tính:

• id: một số nguyên duy nhất được tham chiếu cho cell.

• material: được truyền giá trị từ id của một vật liệu mà cell sẽ chứa. Nếu một

cell không chứa vật liệu mặc định OpenMC sẽ hiểu là trống “void”.

• region:  cell được tạo nên từ phần giao và phần hợp của các nửa không gian

được tạo nên bởi các mặt.  Một biểu thức boolean được khai báo để định

nghĩa cell. Mỗi nửa mặt phẳng được tham chiếu bởi id của mặt có dấu. Các

toán tử được sử dụng trong OpenMC là hợp |,  bù ~, còn giao được hiểu

ngầm.

• universe: id của universe mà cell chứa.

• fill: id của universe được điền vào cell.

Với các mặt đã được định nghĩa, chúng ta bắt đầu xem xét cách sử dụng các 

toán tử logic để định nghĩa các cell từ các mặt bằng phương pháp kết cấu hình học 

không gian. Để định nghĩa nhiên liệu (cell 1) bằng phép giao giữa không gian bên 

trong mặt trụ1 (-1) bên trên của mặt phẳng 8 (8) và bên dưới của mặt phẳng 9 (-9), 

các mặt phẳng này vuông góc với trục z. Cell 1 được gán (điền) vật liệu có id là 1 là

nhiên liệu phân hạch. 
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<cell id=”1” material=”1” region=”-1 8 -9”/>

Để định nghĩa khoảng trống giữa thanh nhiên liệu và nhiên liệu (cell 2). 

Chúng ta cần thực hiện phép giao giữa không gian bên ngoài của mặt trụ 1 (1), bên 

trong của mặt trụ 2 (-2) và tương tự cell 1 mặt phẳng 8 (8) và mặt phẳng 9 (-9) dưới 

hạn chiều dài. Cell không chứa gì nên thuộc tính “material” được khai báo là “void”

nghĩa là khoảng trống. 

<cell id=”2” material=”void” region=”1 -2 8 -9”/>

Tiếp theo là vỏ thanh nhiên liệu (cell 3), chúng ta cần  thực hiện phép giao 

giữa không gian bên ngoài mặt trụ 2 (2) và bên trong mặt trụ 3 (-3) và mặt phẳng 8 

(8) và mặt phẳng 9 (-9) giới hạn chiều dài. Cell 3 được gán (điền) vật liệu có id là 2 

là vật liệu tạo thành vỏ thanh nhiên liệu. 

<cell id=”3” material=”2” region=”2 -3 8 -9”/>

Cuối cùng là cell 4, định nghĩa vùng không gian bao bọc bên ngoài thanh 

nhiên liệu và được giới hạn bởi các biên của bài toán. Cell 4 được gán (điền) vật 

liệu có id là 3 là nước nhẹ. 

<cell id=”4” material=”3” region=”3 4 -5 6 -7 8 -9”/>

File geometry.xml hoàn chỉnh của bài toán pin-cell

Pin-cell  geometry.xml được bắt đầu bằng cách khai báo mặc định của một

file xml <?xml version= “1.0” encoding =“UTF-8”?>. Các thuộc tính được khái
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báo trong cặp thẻ <geometry></geometry>. Không giống như MCNP, các mặt có

thể được  khai báo trước khi khai báo cell cũng như các cell có thể khai báo trước

khi khai báo các mặt.  Khoảng trắng giữa các khối khai báo mặt và khai báo cell

không cần thiết.

<?xml version=“1.0” encoding=“UTF-8”?>

<geometry>

    <!--Surfaces-->

<surface id=“1” type=“z-cylinder” coeffs=“0.0 0.0 0.39218”/>

<surface id=“2” type=“z-cylinder” coeffs=“0.0 0.0 0.39218”/>

<surface id=“3” type=“z-cylinder” coeffs=“0.0 0.0 0.39218”/>

<surface id=“4” type=“x-plane” coeffs=“-0.62992” boundary=“reflective”/>

<surface id=“5” type=“x-plane” coeffs=“ 0.62992” boundary=“reflective”/>

<surface id=“6” type=“y-plane” coeffs=“-0.62992” boundary=“reflective”/> 

<surface id=“7” type=“y-plane” coeffs=“ 0.62992” boundary=“reflective”/>

<surface id=“8” type=“z-plane” coeffs=“-5.0” boundary=“reflective”/>

<surface id=“9” type=“z-plane” coeffs=“ 5.0” boundary=“reflective”/>

    <!--Cells-->

<cell id=”1” material=”1”region=”-1 8 -9”/>

<cell id=”2” material=”void” region=”1 -2 8 -9”/>

<cell id=”3” material=”2” region=”2 -3 8 -9”/>

<cell id=”4” material=”3” region=”3 4 -5 6 -7 8 -9”/>

</geometry> 

 

3.2.2 Khai báo vật liệu - materials.xml
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Đơn vị của mật độ của vật liệu trong OpenMC là g/cc hoặc là nguyên tử/b-cm. Mỗi 

nguyên tố/hạt nhân có thuộc tính là name và xs được liên kết với file ACE thông 

qua file OPENMC_CROSS_SECTIONS.xml.

• name là tên của một nguyên tố hoặc hạt nhân đòng vị.

• xs là tiết diện phản ứng tại một nhiệt độ cụ thể.

Mỗi nguyên tố/hạt nhân đồng vị được khai báo kèm theo tỉ lệ khối lượng hoặc tỉ lệ 

nguyên tử. Thư viện tán xạ nhiệt phải khai báo trong  thuộc tính “sab”.

  <material id="1">   

    <density value="10.3" units="g/cc" />

    <nuclide name="U-235" xs="70c" wo="0.02115" />

    <nuclide name="U-238" xs="70c" wo="0.86032" />

    <nuclide name="O-16"  xs="70c" wo="0.11852" />
  </material>

Mỗi vật liệu được khai báo trong thẻ duy nhất kèm id tham chiếu cho vật liệu đó 

<material id= “1”></material>. Các sub-element của vật liệu là:

• density: khai báo mật độ của vật liệu, mỗi thẻ density bao gồm các thuộc tính

là value khai báo giá trị và units khai báo thứ nguyên của giá trị mật độ. 

• Nuclide/element: để khai báo các nguyên tố/hạt nhân có trong vật liệu. Một 

thẻ nuclide/element: bao gồm các thuộc tính name khai báo tên theo dữ liệu 

tiết diện phản ứng, xs khai báo tên thư viện của hạt nhân, wo giá trị của tỉ lệ 

khối lượng, ao tỷ lệ khối lượng nguyên tử.

• Sab: liên quan đến bảng xác suất trong hiện tượng tự che chắn trong vùng 

cộng hưởng S(a,b).

File materials.xml hoàn chỉnh của bài toán pin-cell 

Một pincell đơn giản gồm các vật liệu cho nhiên liệu, vỏ thanh nhiên liệu,

chất tải nhiệt. Vật liệu trong bài toán này không mô tả chi tiết thành phần nhiên liệu

của một lõi lò thật sự mà chỉ điểm qua vài thành phần chính.

Nhiên liệu có thành phần chính là UO2 với khối lượng riêng là 10.3 g/cm3.  

Uranium tồn tại có hai đồng vị U235 và U238 có tỉ lệ theo khối lượng lần lượt là 
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0.02115 và 0.86032. Oxi đồng vị tự nhiên chiếm 0.11852 theo tỉ lệ khối lượng nhiên

liệu.

  <!-- UO2 -->
  <material id="1">
    <density value="10.3" units="g/cc" />

    <nuclide name="U-235" xs="71c" wo="0.02115" />

    <nuclide name="U-238" xs="71c" wo="0.86032" />

    <nuclide name="O-16"  xs="71c" wo="0.11852" />
  </material>

Vỏ thanh nhiên liệu được làm bằng hợp của nhiều kim loại, ví dụ chỉ đề cập 

đến kim loại Zirconium với khối lượng riêng là 6.55 g/cm3.

  <!-- Zirconium -->
  <material id="2">
    <density value="6.55" units="g/cc" />

    <element name="Zr" xs="71c" ao="1" />
  </material>

Vật liệu thứ 3 là nước nhẹ. Do tồn tại liên kết hydro, nước nhẹ được khai báo

thêm thuộc tính <sab name=“lwtr” xs=“71t”> để định nghĩa nước nhẹ.

  <!-- Water -->
  <material id="3">
    <density value="0.701" units="g/cc" />

    <nuclide name="H-1"  xs="71c" ao="2.0" />

    <nuclide name="O-16" xs="71c" ao="1.0" />

    <sab     name="lwtr" xs="71t" />
  </material>

File materials.xml hoàn chỉnh của bài toán pin-cell

Tương tự như geometry.xml, materials.xml phải được bắt đầu với khai báo

XML và tất  các thuộc tính cũng như các tham số được khai báo trong cặp thẻ

<materials></materials>.  Mỗi  vật  liệu  cũng  được  khai  báo  trong  cặp  thẻ

<materials></materials> cùng với một id tham chiếu cho mỗi vật liệu.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<materials>

34



 
  <!-- UO2 -->
  <material id="1">
    <density value="10.3" units="g/cc" />

    <nuclide name="U-235" xs="71c" wo="0.02115" />

    <nuclide name="U-238" xs="71c" wo="0.86032" />

    <nuclide name="O-16"  xs="71c" wo="0.11852" />
  </material>
 
  <!-- Zirconium -->
  <material id="2">
    <density value="6.55" units="g/cc" />

    <element name="Zr" xs="71c" ao="1" />
  </material>
 
  <!-- Water -->
  <material id="3">
    <density value="0.701" units="g/cc" />

    <nuclide name="H-1"  xs="71c" ao="2.0" />

    <nuclide name="O-16" xs="71c" ao="1.0" />

    <sab     name="lwtr" xs="71t" />
  </material>

</materials> 

3.2.3 Khai báo các tham số mô phỏng – settings.xml

Những tham số cơ bản cho một bài toán tính toán tới hạn bao gồm:

• Khai báo đường dẫn chứa thư viện tiết diện phản ứng. Đường dẫn tuyệt đối

phải chỉ đến file cross_sections.xml (tên file phụ thuộc thư viện sử dụng),

được khai báo trong thẻ <cross_sections>. Chúng ta cũng có thể khai báo

đường dẫn thư viện bằng biến môi trường

 OPENMC_CROSS_SECTIONS = .../data/nndc/cross_sections.xml

  <cross_sections>
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    /opt/openmc/data/cross_sections.xml

  </cross_sections>

• batches: khai báo tổng số chu kỳ mà OpenMC thực hiện mô phỏng vận 

chuyển hạt. 

• inactive: tham số khai báo số chu kỳ tally không theo dõi hạt, tham số được 

ước lượng thông qua tính toán hội tụ nguồn.

• particles: số lịch sử neutron mà mỗi chu kỳ để mô phỏng. 

  <eigenvalue batches="120" generations_per_batch="1" inactive="20"   

particles="1000" />

• source: định nghĩa nguồn (ví dụ: từ file, nguồn hộp/điểm, góc, năng lượng).

<source>

  <space type="box">

    <parameters> -0.62992 -0.62992 -5.0 0.62992 0.62992 5.0</parameters>

  </space>

</source>

File settings.xml hoàn chỉnh của bài toán pin-cell

Với biến môi trường đã được thiết lập hoặc có thế khai báo đường dẫn tuyệt 

đối tới file cross_sections.xml.

  <cross_sections>
    /truongak/home/openmc/data/cross_sections.xml
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  </cross_sections>

Bài toán mô phỏng với 120 chu kỳ mô phỏng, thế hệ mỗi chu kỳ là 1, bắt đầu

theo dói tally từu chu kỳ thứ 21 và số hạt mô phỏng mỗi chu kỳ là 1000 neutron.

Nguồn ban đầu là hình hộp có tâm tại góc tọa độ. Góc bên trái dưới cùng có 

tọa độ là ( -0.62992, -0.62992, -5) , góc bên phải trên cùng có tọa độ là ( 0.62992, 

0.62992, 5).

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<settings>

  <!-- <cross_sections>-->
    <!-- /opt/openmc/data/cross_sections.xml-->
  <!-- </cross_sections>-->

  <!-- Parameters for criticality calculation -->

  <eigenvalue batches="120" generations_per_batch="1" inactive="20"  

   particles="1000" />

  <!-- Starting source -->
  <source>
    <space type="box">

    <parameters> -0.62992 -0.62992 -5.0 0.62992 0.62992 5.0</parameters>

    </space>
  </source>
  
</settings>

3.2.4 Chuẩn đầu ra của bài toán pin-cell đơn giản

Output của OpenMC sử dụng thư viện HDF5. Dữ liệu được sắp xếp có cấu 

trúc và chuẩn đầu ra hiện đại. Các thông tin này bao gồm:
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• Thông tin mở đầu (header) cung cấp trạng thái làm việc của OpenMC và các 

quá trình tally tiến hành theo dõi các hạt.

Kết quả bao gồm các thông tin về thống kê thời gian và các kết quả của các 

hệ số k.
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3.3 THIẾT KẾ HÌNH HỌC PHỨC TẠP

3.3.1 Universe

Với các cấu trúc lặp lại như lõi lò, OpenMC cung cấp khả năng mô tả nhiều

lần hình học bằng các khái niệm universe và lattice, giúp mô hình được mô tả nhanh

hơn và giảm thiểu số dòng lệnh được viết từ đó giảm được sự cồng kềnh của cấu

trúc mô tả. Thay vì sử dụng một vật liệu, các cell có thể được điền với một universe.

Các universe mặc định sẽ sử chung  một hệ tọa độ khi người dùng định nghĩa. 

Giống như nhiều nhiều chương trình Monte Carlo khác, một universe phải

được nghĩa hình học trong toàn không gian. Khái niệm universe được định nghĩa

qua một ví dụ về một pin-cell đơn giản của thanh nhiên liệu. Ba phần tử thuộc

Universe 2 được định nghĩa là phần thuộc về thanh nhiên liệu dài vô hạn (cell chứa

nhiên liệu và vỏ thanh nhiên liệu) và phần không gian vô hạn bên ngoài của thanh

nhiên liệu (nước). Không có mặt giới hạn chiều dài cũng như không gian vô hạn

bên ngoài của universe.
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<geometry> 

<!-- Fuel Rod Pincell Universe-->

<surface id="1"  type="z-cylinder" coeffs="0.0 0.0 0.514858"/>     

<surface id="2"  type="z-cylinder" coeffs="0.0 0.0 0.602996"/> 

<cell id="21" universe= “2” material="2" surfaces="-1"/>  <!--fuel-->                     

<cell id="22" universe= “2” material="3" surfaces="1 -2"/> <!--clad-->                  

<cell id="23" universe= “2” material="1" surfaces="2"/>   <!--water-->                

</geometry> 

Sau khi định nghĩa, một universe có thể được điền vào một cell. Cell sẽ giới

hạn  không  gian  của  universe  đó,  “cắt  bỏ”  không  gian  do  phép  giao  giữa  một

universe và một cell. Hình 13 mô tả universe 2 được điền vào một cell, cell đó sẽ

giới hạn chiều dài của thanh nhiên liệu và khoảng không gian bao bọc bên ngoài của

thanh nhiên nhiên liệu. 

 

<surface id="4" type="x-plane" coeffs="-0.62992" boundary="reflective"/>

<surface id="5" type="x-plane" coeffs=" 0.62992" boundary="reflective"/>

<surface id="6" type="y-plane" coeffs="-0.62992" boundary="reflective"/>

<surface id="7" type="y-plane" coeffs=" 0.62992" boundary="reflective"/>

<surface id="8" type="z-plane" coeffs="-5.00000" boundary="reflective"/>

<surface id="9" type="z-plane" coeffs=" 5.00000" boundary="reflective"/>

<!--cell 1-->
<cell id="1" universe="0" fill="2" surfaces="4 -5 6 -7 8 -9" />
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Hình 13. Một cell được điền bởi một universe

Lỗi xâm phạm thường thấy khi một cell được định nghĩa chồng chéo hoặc

lấn chiếm cell khác sẽ không xuất hiện khi một universe được điền vào cell. Khái

niệm universe cho phép cắt không gian bất kỳ (không giới hạn không gian bị cắt)

của universe. Hình 14 mô tả universe 2 được điền vào một cell nhỏ ½ kích thước

ban đầu và thanh nhiên liệu bị cắt xén đi một nửa.

Hình 14. universe được điền vào một cell nhỏ hơn

<surface id="4" type="x-plane" coeffs=" 0.0"     boundary="reflective"/>

<surface id="5" type="x-plane" coeffs=" 0.62992" boundary="reflective"/>

<surface id="6" type="y-plane" coeffs="-0.62992" boundary="reflective"/>

<surface id="7" type="y-plane" coeffs=" 0.62992" boundary="reflective"/>

<surface id="8" type="z-plane" coeffs="-5.00000" boundary="reflective"/>

<surface id="9" type="z-plane" coeffs=" 5.00000" boundary="reflective"/>
    

<!--cell 1-->
<cell id="1" universe="0" fill="2" surfaces="4 -5 6 -7 8 -9" />

Một tính chất quan trọng của khái niệm universe là cho phép xoay và dịch

chuyển universe đồng thời khi điền vào một cell. Tính chất này làm cho quá trình

xây dựng các cấu trúc lặp lại nhưng khác một số đặc điểm nhất điểm nhất định.

OpenMC  cho phép di chuyển tọa độ trong không gian ba chiều của universe cũng
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như xoay nó một góc nhất định so với các trục không gian ba chiều. Hình 15 minh

họa universe được dịch chuyển và xoay một góc nhất định.

Hình 15. Cell được điền universe 2 đã dịch chuyển và xoay

  <!--Cell 1-->

<cell id="1" universe="0" fill="2" surfaces="4 -5 6 -7 8 -9"

                 translation=”0.31496 0.0 0.0” rotation=”90.0 0.0 0.0”/>

3.3.2 Lattices

Lattice tạo ra mảng hai chiều mà các phần từ là các cell, sau đó các phần tử

được điền bởi một hoặc nhiều universe khác nhau. Các universe được tự động dịch

chuyển để phù hợp với vị trí của một cell trong mạng sẽ được điền. Chức năng của

lattices cũng giống như universe, giúp cho người dùng dễ dàng khai báo các đạng

hình học có cấu trúc lặp lại phổ biến như hình chữ nhật hay hình lục giác. Một

lattice luôn đi kèm universe để điền vào một tập các cell do nó tạo ra. 

Ví dụ dưới đây mô tả hình học bằng khái niệm lattices. Lattices gồm 4 phần

từ cho phép giới hạn khoảng không gian bên ngoài của của thanh nhiên liệu trong

khi không giới hạn chiều dài  của nó.  Universe 2 được điền vào 4 phần tử của

lattices mà không cần quan tâm đến vị trí của các mặt khai báo trong universe 2.

Cuối cùng lattices được xem như một universe mới và cần cell 1 (universe 0) giới

hạn không gian của nó để trở thanh một mô hình hữu hạn và khả dụng cho tính toán

và mô phỏng.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<geometry>

<!-- Fuel Rod -->

<surface id="1"  type="z-cylinder" coeffs="0.0 0.0 0.514858"/>
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<surface id="2"  type="z-cylinder" coeffs="0.0 0.0 0.602996"/>                                                                         

<cell id="21" universe=”2” material="2" surfaces="  -1"/>  <!--fuel-->

<cell id="22" universe=”2” material="3" surfaces="1 -2"/>  <!--clad-->

<cell id="23" universe=”2” material="1" surfaces="   2"/>  <!--water-->

  <!-- Pin-Lattice -->

<lattice id="100" type="rectangular" dimension="2 2">

    <lower_left> -1.25984 -1.25984 </lower_left>

    <width> 1.25984 1.25984 </width>

    <universes>

        2 2

        2 2

    </universes>

</lattice>

  

  <!--Main Universe -->

<surface id="4" type="x-plane" coeffs="-1.25984" boundary="reflective"/>

<surface id="5" type="x-plane" coeffs=" 1.25984" boundary="reflective"/>

<surface id="6" type="y-plane" coeffs="-1.25984" boundary="reflective"/>

<surface id="7" type="y-plane" coeffs=" 1.25984" boundary="reflective"/>

<surface id="8" type="z-plane" coeffs="-5.00000" boundary="reflective"/>

<surface id="9" type="z-plane" coeffs=" 5.00000" boundary="reflective"/>

<cell id="1" universe="0" fill="100" surfaces="4 -5 6 -7 8 -9"/>
</geometry>

Hình 16. Các pin-cell được mô tả bằng lattice
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3.3.3 Bài toán lõi lò đơn giản

Một lõi lò được xây dựng từ các thành phần bao gồm nước, thanh nhiên liệu

và thanh kiểm soát lần lượt là universe 1, 2 và 3.

Do tính chất tự động cắt khoảng không gian dư thừa bằng cell nên nước

trong bài toán này được định nghĩa là toàn không gian, trong khối cầu và ngoài khối

cầu. Sau khi được điền vào một phần từ của lattice, có chiều dài vô hạn sẽ đảm bảo

tính logic khi nước lấp đầu khoảng không gian vô hạn đó.

<!-- Blank Water Universe -->

<surface id="99" type="sphere" coeffs="0.0 0.0 0.0 400.0"/><!--dummy-->

<cell id="11" universe="1" material="1" surfaces="-99"/>

<cell id="12" universe="1" material="1" surfaces=" 99"/>

Tương tự như bài toán pin-cell, thanh nhiên liệu được định nghĩa gồm thanh

nhiên liệu dài vô hạn và không gian của nước bên ngoài.

<!-- Fuel Rod -->

<surface id="1" type="z-cylinder" coeffs="0.0 0.0 0.514858"/>

<surface id="2" type="z-cylinder" coeffs="0.0 0.0 0.602996"/>

<cell id="21" universe="2" material="2" surfaces=" -1"/> <!--fuel-->

<cell id="22" universe="2" material="3" surfaces="1 -2"/> <!--clad-->

<cell id="23" universe="2" material="1" surfaces="2"/> <!--water-->

Thanh điều khiển cũng được định nghĩa tương tự với cách định nghĩa của 

thanh nhiên liệu.

<!-- Control Rod -->

<surface id="3" type="z-cylinder" coeffs="0.0 0.0 0.585000"/>

<cell id="31" universe="3" material="4" surfaces=" -3"/> <!--pyrex-->

<cell id="32" universe="3" material="1" surfaces="3"/> <!--water-->

Mô tả một bó nhiên liệu

Một bó nhiên liệu gồm 15x15 phần tử được định nghĩa bằng một lattice.  Sau

khi mỗi phần tử được điền một universe, lattice này sẽ được gán cho một cell vì tiếp

theo một bó nhiên liệu sẽ được điền tiếp tục vào một lattice lớn hơn. 

Bó nhiên liệu trung tâm có cấu trúc duy nhất vì vậy được dịnh nghĩa bằng

một lattice riêng. Lattice dạng hình vuông mảng 15x15, các phần tử được gán giá trị
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id của universe đã được định nghĩa ở trên. Cuối cùng, lattice được gán cho cell có id

111 và được định nghĩa là universe 111 và không có biên.

<!-- Central Fuel Assembly -->

<lattice id="11" type="rectangular" dimension="15 15">

    <lower_left> -12.2682 -12.2682 </lower_left>

    <width>1.63576 1.63576 </width>

    <universes>

      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

      2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2

      2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2

      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

      2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2

      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

      2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2

      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

      2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2

      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

      2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2

      2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2

      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

    </universes>

</lattice>

<cell id="111" universe="111" fill="11" region=""/>

Các bó nhiên liệu có cùng cấu trúc sẽ được điền vào một cell đồng thời

lattice được xem như một universe nên khi đó sẽ sử dụng được các thuộc tính như

“rotation”. Trong cell chứa lattice hoàn toàn không có biên (region trống), đây có

thể được xem là kỹ thuật gán id của một lattice thành id của một cell để đảm bảo

tính thống nhất cho khái niệm universe. Vì cell đó được định nghĩa là các universe,

trong khi một universe được định nghĩa bằng toàn không gian. Điều này làm khái

niệm lattices mềm dẻo hơn. 
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<!-- North Fuel Assembly -->

<lattice id="22" type="rectangular" dimension="15 15">

    <lower_left> -12.2682 -12.2682 </lower_left>

    <width>1.63576 1.63576 </width>

<universes>

      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

      2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2

      2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2

      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

      2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2

      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

      2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2

      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

      2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2

      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

      2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2

      2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2

      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

    </universes>

</lattice>

<cell id="222" universe="222" fill="11" region=""/>

<cell id="444" universe="444" fill="11" region="" rotation="0 0 90"/>

<cell id="555" universe="555" fill="11" region="" rotation="0 0 180"/> 

<cell id="666" universe="666" fill="11" region="" rotation="0 0 270"/> 

   
<!-- Northeast Fuel Assembly -->

<lattice id="33" type="rectangular" dimension="15 15">

    <lower_left> -12.2682 -12.2682 </lower_left>

    <width>1.63576 1.63576 </width>

    <universes>

      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

      2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2

      2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2

      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

      2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2
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      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

      2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2

      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

      2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2

      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

      2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2

      2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2

      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

    </universes>

</lattice>

<cell id="333" universe="333" fill="33" region=""/> 

<cell id="777" universe="777" fill="33" region="" rotation="0 0 90"/>    

<cell id="888" universe="888" fill="33" region="" rotation="0 0 180"/>    

<cell id="999" universe="999" fill="33" region="" rotation="0 0 270"/>    

Các cell ở trên đều chứa các bó nhiên nhiên liệu, tuy vậy vẫn chưa có một vị

trí trong lõi lò. Các cell này được tiếp tục được điền vào một lattices mà tại đó định

rõ vị trí của từng bó nhiên liệu. Cuối cùng một cell chứa toàn bộ lõi lò (universe 0).

<!-- Core lattice-->

<lattice id="99" type="rectangular" dimension="3 3">

    <lower_left> -36.8046 -36.8046 </lower_left>

    <width>24.5364 24.5364 </width>

    <universes>

      777 222 333

      444 111 666

      888 555 999

   </universes>

</lattice>

<!-- Main Universe -->

<surface id="10" type="x-plane" coeffs="-36.8046" boundary="vacuum"/>

<surface id="20" type="x-plane" coeffs=" 36.8046" boundary="vacuum"/>

<surface id="30" type="y-plane" coeffs="-36.8046" boundary="vacuum"/>

<surface id="40" type="y-plane" coeffs=" 36.8046" boundary="vacuum"/>

<surface id="50" type="z-plane" coeffs="-80.0000" boundary="vacuum"/>

<surface id="60" type="z-plane" coeffs=" 80.0000" boundary="vacuum"/>
<cell id="1000" universe="0" fill="99" surfaces="10 -20 30 -40 50 -60"/>
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3.3 DỰNG ĐỒ HỌA MÔ HÌNH

 Tương tự các chương trình Monte Carlo khác, OpenMC cũng có khả năng

vẽ đồ học các mô hình đã khai báo. OpenMC có hai hệ thống vẽ đồ họa là hai chiều

và ba chiều. Dưới đây là toàn bộ file của plottings.xml để vẽ tiết diện ngang của một

lõi lò, được hiển thị màu theo vật liệu (id=1) và cell (id=2). Hình 18 hình ảnh xuất

ra sau khi khai báo các tham số vẽ.

<?xml version="1.0"?>
<plots>
  <plot id="1" type="slice" basis="xy" color="mat"> 

    <filename>material_coloring</filename>

    <origin>0 0 0</origin>

    <width>155 155</width>

    <pixels>1000 1000</pixels>

  </plot>

  <plot id="2" type="slice" basis="xy" color="cell">

    <filename>cell_coloring</filename>

    <origin>0 0 0</origin>

    <width>155 155</width>

    <pixels>1000 1000</pixels>

  </plot>
</plots>
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Hình 17. Hình vẽ 2 chiều của một lõi là được tô màu lần lượt theo cell và theo vật

liệu

khả năng vẽ đồ họa của OpenMC hết sức mềm dẻo, nó cho phép người dùng

tùy chọn màu vẽ theo chuẩn màu RGB.

<?xml version="1.0"?>
<plots>

  <plot id="4" type="slice" color="mat">

    <filename>col_spec</filename>

    <origin>0 0 0</origin>

    <width>155 155</width>

    <basis>xy</basis>

    <pixels>2000 2000</pixels>

  <!-- Change background color to black -->

 <!-- This is the color used where no cell is found -->

<background>0 0 0</background>
  <!-- Specify material colors -->

<col_spec id="1" rgb="0 0 255"/><!-- Water: blue -->

<col_spec id="2" rgb="255 0 0"/><!-- Fuel: red -->

<col_spec id="3" rgb="160 160 160"/> <!-- Clad: gray -->

  <!--The remaining material colors will be randomly selected -->

</plot>

</plots>
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Hình 18. Tô màu cho nền của lõi lò

Ngoài ra, OpenMC cung cấp tính năng mặt nạ (mask) giúp loại bỏ các thành

phần không mong muốn giữ lại các thành phần cần thiết làm nổ bật để phân tích

hoặc xem xét. Sau khi dùng thuộc tính mặt nạ, một số cell hay vật liệu đã được khai

báo mới được vẽ. Hình 20 mô tả hình ảnh xuất ra khi dùng thuộc tính mặt nạ.

<?xml version="1.0"?>
  <plots>

  <!-- Use a mask to plot only specific cells -->

    <plot id="5" type="slice" color="cell">

      <filename>col_spec</filename>

      <origin>0 0 0</origin>

      <width>155 155</width>

      <basis>xy</basis>

      <pixels>2000 2000</pixels>
<!-- Here we plot only cells 31 and 1112, coloring all other cells white -->

    <mask components="31 1112" background="255 255 255"/>
<!-- We can still set specific colors while using a mask -->

    <col_spec id="31" rgb="0 255 0"/><!--Control: green -->

    <col_spec id="1112" rgb="0 0 0"/><!--Barrel: black-->
<!-- we can still set the background color when using a mash -->

  <background>0 255 255</background>

    </plot>

  </plots>
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Hình 19. Hình ảnh xuất ra sau khi dùng thuộc tính mặt nạ.

3.4 TALLY

Tallies.xml cho phép người dùng nói với chương trình cái họ đang quan tâm,

ví dụ là tốc độ phân hạch trong một cell nào đó hoặc tốc độ cắt một mặt cho trước.

Hai thuộc tính của tally là  filter và  score.  Filter  quyết định khi ở đâu? tức lạ xác

định vùng của pha không gian sẽ được và score  quyết định ghi thứ gì? tức là đại

lượng vật lý sẽ được ghi.

Cấu trúc của tallies trong OpenMC tương đối mềm dẻo vì có sự kết giữa các

filter. Các filter mà chương trình có thể hiểu bao gồm: cell, universe, vật liệu, mặt,

vùng sản sinh (birth region), năng lượng tiền tương tác, hậu tương tác và cấu trúc

lưới bất kỳ.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tallies>

  <tally id="1">

  <label>My Tally Label</label>

  <filter type="cell" bins="10 20 30"/>

  <scores>flux</scores>

  <estimator>tracklength</estimator>

  </tally>

</tallies>
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Một <tally> chấp nhận các thuộc tính sau đây:

• id: số nguyên duy nhất tham chiếu đến tally.

• label: chuỗi 52 kí tự, tóm tắt tên của tally. 

• filter:  xác  định  sẽ  ghi  ở  đâu?  bao  gồm các  loại:  “cell”,  “cellborn”,

“material”,  “universe”,  “energyout”,  “mesh”,  “distribcell”  và

“delayedgroup” . Thuộc tính  bin chỉ ra các tham số tùy thuộc vào loại

filter được ghi.

• score:  xác định đại lượng sẽ được ghi: thông lượng, tốc độ phản ứng,

dòng, sự kiện,…

• estimator: xác định một trong ba loại tally của OpenMC là track-length,

collision và analog.

Dưới đây là các ví dụ đơn giản về cách khai báo các tham số để thu được các

kết quả sau mô phỏng bằng file tallies.out.

<?XML version=“1.0” encoding=“UTF-8”?>
<tallies>
<tally id="1">
  <label>My Awesome Tally 1</label>
  <!--filter-->

  <filter type="mesh" bins="2"/>

  <filter type="energy">

    <bins>0.0 0.625e-6 20.0<bins/>

  </filter>

  <!--Score-->

  <scores>total flux fission absorption nu-scatter scatter-P3</scores>
</tally>
<mesh id =“2”>
  <type>rectangular</type>

  <origion>0.0 0.0 0.0</origion>

  <upper_right>_right>85.8774 85.8774 81.662</upper_right>

  <lower_left>-85.8774 -85.8774 -81.662</lower_left>

  <dimension>105 105 20</dimension
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</mesh>
<tally id="2">
  <label>Scientific Tally #2</label>

  <filter type="mesh" bins="2"/>

  <filter type="matrial bins="2"/>

  <nuclides>U-235 total</nuclides>

  <scores>fission absorption</scores>
</tally>
<tallies>
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Chương 4 – CHƯƠNG TRÌNH ERSN – OPENMC

4.1 GIAO DIỆN NGUỒN MỞ CHO NGƯỜI DÙNG OPENMC

OpenMC là chương trình dạng gói, bao gồm rất nhiều chương trình cũng như

các tiện ích kèm theo. Quá trình sử dụng sử dụng OpenMC và các tiện ích bằng qua

các câu lệnh thông qua ứng dụng  terminal  của hệ điều hành Ubuntu, có thể nói

OpenMC là phần mềm không mấy trực quan và dễ dàng tiếp cận cho những người

mới bắt đầu nghiên cứu về phương pháp mô phỏng vận chuyển hạt bằng OpenMC.

Một giải pháp thay thế là phần mềm ERSN-OpenMC.

ERSN-OpenMC là phần mềm được viết bằng ngôn ngữ hướng đối tượng

java, có thể chạy được trên nhiều nền tảng hệ điều hạnh như Windows, MacOs, và

các bản phân phối GNU/Linux. ERSN-OpenMC là một chương trình mã nguồn mở

có kích thước nhỏ (khoảng 1MB) cung cấp một giao diện người dung trực quan cho

chương trình mô phỏng vận chuyển hạt OpenMC, cho phép tạo và soạn thảo các file

XML. ERSN-OpenMC giúp người dụng tiết kiệm thời gian gõ mã nội dung file

XML khi tạo và soạn thảo các file này, phần mềm cung cấp cú pháp đặc trưng của

OpenMC. Khả năng này  bao gồm một thư viện mã nguồn mỡ java gọi JSyntaxPane

như một phần cung cấp cú pháp mặc định cho file dữ liệu đầu vào. Hình 20 miêu tả

cửa sổ chính của ERSN-OpenMC. Tổng quan cửa sổ được hỗ trợ bởi các tab thành

phần chứa tổng cộng sáu tab với các tên: Geometry, Materials,  Settings, Tallies,

CMFD và Geometry Plotting. Mỗi tab có thể được chia nhỏ thành ba phần như sau:

• Một khung soạn thảo với sự hỗ trợ cú pháp mặc định.

• Các nút được đặt ở cột bên trái cạnh khung soạn thảo, mỗi nút sẽ cho phép

người dùng chèn các thẻ XML cụ thể vào khung soạn thảo. Các nút này được

trình bày theo thứ tự để tạo sự thuận tiện nhất. Khi người dùng click vào một

nút, một mã XML sẽ được tự động thêm vào khung soạn thảo, tại dòng mà

con chỏ chuột chỉ tới. Mã XML chứa các đặc tính cũng như đầy đủ các thành

phần của một thẻ đặc trưng của OpenMC. Người dùng sẽ không cần bận tâm

đến việc phải viết đầy đủ mã của một thẻ định nghĩa mà chỉ cần quan tâm

đến các tham số của thẻ đó.
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• Một hộp thảo cung cấp các hướng dẫn giúp người dùng sử dụng các thẻ

XML. Khi người dùng đặt con chỏ chuột vào một nút, các hướng dẫn sẽ tự

động hiện ra.

Chúng ta đều biết là các ưu điểm chính của phần mềm soạn thảo đồ họa

XML là chúng có thể ẩn đi các đoạn mã và tự động thêm mã cho người sử dụng với

một định dạng thân thiện hơn. Với mục đích này, ứng dụng ERSN-OpenMC được

thiết để cho phép người dùng nhìn thấy và sửa nội dung trong nhiều file XML. Thực

tế, khả năng này giúp người lập trình tiết kiệm thời gian làm việc.

4.2 TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH CÀI ĐẶT OPENMC

Quá trình cài đặt và xây dựng cấu hình OpenMC tương đối phức tạp, dễ xảy

ra lỗi. ERSN-OpenMC được thiết kế để tự động tải xuống các phần mềm cần thiết

(gfortran, Cmake, HDF5,…) cho quá trình cài đặt OpenMC, các thư viện dữ liệu tiết

diện phản ứng cũng như tự động xây dựng cấu hình, kiểm tra các thành phần để tạo

ứng dụng thực thi cho OpenMC. Hình 21 miêu tả hộp thoại cài đặt các phần mềm

cần thiết cho OpenMC. 

Hộp thoại này cho phép người dùng cài đặt hơn mười gói phần mềm mô

phỏng. Một vài phần mềm là bắt buộc để cấu hình cho OpenMC, một vài cái khác

để phân tích dữ liệu, trình đồ họa, giải nén dữ liệu tally từ file state point… . 

Hình 20. Cửa sổ chính của ứng dụng nền java ERSN-OpenMC 
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Hình 21. Hộp thoại cho phép người dùng cài đặt các gói phần mềm trước khi

cài đặt OpenMC

4.3 TẠO VÀ SOẠN THẢO DỰ ÁN NHANH

Để thuận tiện cho việc tạo một dự án, hộp thoại (Hình 22) được phát triển 

giúp người dùng tạo nhanh dự án và phương pháp tương tác. Người sử dụng có thể 

điền đầy đủ thông tin và dự án OpenMC của họ như: tên, đường dẫn,  phần mô tả, 

các trường hợp được dùng hoặc tác giả. 

Hình 22. Ứng dụng GUI tạo một dự án mới
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ERSN-OpenMC cung cấp một bảng các hạt nhân đồng vị (nguyên tố 1 đến

119) và các nút được sử dụng để chọn các nguyên tố hóa học hoặc các đồng vị

(Hình 23).

Hình 23. Bảng các nguyên tố và hạt nhân đồng vị

4.4 TỰ ĐỘNG TẠO CODE CHO TALLIES

Trong OpenMC, tally cho thông lượng, tốc độ phản ứng, dòng được ghi nhận

thông qua nhiều ước lượng (analog, collision, track length) và nó được khai báo

trong file input tally.xml. Một tally gồm hai thứ: một scorer trình bày các đại lượng

vật lý được ghi trong quá trình mô phỏng, và một filter cho các đại lượng như vật

liệu, cell hoặc universe. Các đại lượng vật lý này có thể được thêm vào một cách tự

động thông qua một hộp thoại được miêu tả trong Hình 24.

 Hình 24. Hộp thoại tự động thêm nội dung cho tally.xml
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4.5 TIỆN ÍCH ĐỒ HỌA VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU

Các tiện ích kèm theo của OpenMC như “binary voxel to vtk”, “binary track

to pvtk”, trình chọn và xem PPM file, VTI file, “track vizualisation”, “2D mesh

plot” vốn là các tiện ích kèm theo OpenMC nhưng rời rạc việc sử dụng tương đối

phức tạp, bằng các câu lệnh. ERSN-OpenMC cung cấp khả năng thống nhất chỉ

bằng giao diện người dùng (GUI) giúp chúng ta dễ dàng sử dụng không quan tâm

nhiều đến kỹ thuật sử dụng các gói tiện ích. Tất cả GUI đều có trong tab Tool của

ERSN-OpenMC.

ERSN-OpenMC là một ứng dụng GUI mã nguồn mở hết sức thân thiện với

người dùng, không chỉ đối với những người mới nghiên cứu OpenMC mà còn hiệu

quả sử dụng đối với các nhà nghiên cứu muốn thực hiện các dự án mô phỏng lớn.

Tuy vậy, điểm yếu lớn nhất của ERSN chính là OpenMC đang trong thời gian phát

triển, chưa ra phát hành bản chính thức nên ERSN cũng chưa được phổ biến đến

giới khoa học.
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Chương 5 - MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ THIẾT KẾ CÁC MÔ HÌNH

5.1 BÀI TOÁN BIÊN PHẢN XẠ

Bài toán phản xạ giả sử một nguồn U-235 có độ giàu 100% được bao quanh

bởi một khối hình lập phương. Khối lập phương hở hai đầu còn lại các biên được

làm từ vật liệu phản xạ tốt (giả sử phản xạ 100%). Bài toán nhằm đánh giá các khái

niệm biên phản xạ và theo dõi tally của OpenMC. Toàn bộ mã nguồn chương trình

mô phỏng bài toán phản xạ được liệt kê ở dưới kèm theo kết quả sau khi mô phỏng. 

<?XML version=“1.0” encoding=“UTF-8”?>
<geometry>
  <!-- Definition of Cells -->

  <cell id="1">

    <universe>0</universe>

    <material>1</material>

    <region>1 -2 3 -4 5 -6</region>

  </cell>

  <!-- Defition of Surfaces -->

  <surface id="1" type="x-plane" coeffs="-1" boundary="vacuum" />

  <surface id="2" type="x-plane" coeffs="1" boundary="vacuum" />

  <surface id="3" type="y-plane" coeffs="-1" boundary="reflective" />

  <surface id="4" type="y-plane" coeffs="1" boundary="reflective" />

  <surface id="5" type="z-plane" coeffs="-1" boundary="reflective" />

  <surface id="6" type="z-plane" coeffs="1" boundary="reflective" />
</geometry>

<?XML version=“1.0” encoding=“UTF-8”?>
<settings>

  <!-- Parameters for k-eigenvalue calculation -->

  <eigenvalue>

    <batches>500</batches>

    <inactive>10</inactive>

    <particles>10000</particles>

  </eigenvalue>
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  <!-- Starting source -->

  <source>

    <space type="box">

      <parameters>-1 -1 -1  1  1  1</parameters>

    </space>

  </source>

</settings>

<?XML version=“1.0” encoding=“UTF-8”?>
<materials>

  <default_xs>71c</default_xs>

  <material id="1">

    <density value="4.5" units="g/cc" />

    <nuclide name="U-235" ao="1.0" />

  </material>

</materials>

=======================>   TIMING STATISTICS    <=======================

 Total time for initialization     =  8.4700E-01 seconds

   Reading cross sections          =  1.8100E-01 seconds

 Total time in simulation          =  3.9079E+01 seconds

   Time in transport only          =  3.8426E+01 seconds

   Time in inactive batches        =  7.8100E-01 seconds

   Time in active batches          =  3.8298E+01 seconds

   Time synchronizing fission bank =  2.5700E-01 seconds

     Sampling source sites         =  1.8900E-01 seconds

     SEND/RECV source sites        =  6.6000E-02 seconds

   Time accumulating tallies       =  0.0000E+00 seconds

 Total time for finalization       =  0.0000E+00 seconds

 Total time elapsed                =  3.9997E+01 seconds

 Calculation Rate (inactive)       =  1.28041E+05 neutrons/second

 Calculation Rate (active)         =  1.27944E+05 neutrons/second
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============================>    RESULTS   <============================

 k-effective (Collision)     =  0.13012 +/-  0.00012

 k-effective (Track-length)  =  0.13015 +/-  0.00009

 k-effective (Absorption)    =  0.12944 +/-  0.00026

 Combined k-effective        =  0.13009 +/-  0.00009

 Leakage Fraction            =  0.94803 +/-  0.00010

5.2 BÀI TOÁN CÁC KHỐI HỘP

Ví dụ bao gồm 3 khối hộp liên kết với nhau. Bài toán
nhằm miêu tả cách sử dụng các toán tử logic để xây dựng
các cell phức tạp. Các khối hộp được lồng vào nhau. Khối
hộp trong cùng chứa  U-235,  tiếp  theo  là  U-238 và  cuối
cùng nước.Toàn bộ mã nguồn và kết quả được minh hoạ
dưới đây. 

<?xml version="1.0"?>

<geometry>

  <!--This  example  consists  of  three  nested  boxes,  and  is  meant  to  show  how  to  use  Boolean
operators to construct complex cell regions.-->

  <surface id="1" type="x-plane" coeffs="-10" boundary="vacuum" />

  <surface id="2" type="x-plane" coeffs="-7" />

  <surface id="3" type="x-plane" coeffs="-4" />

  <surface id="4" type="x-plane" coeffs="4" />

  <surface id="5" type="x-plane" coeffs="7" />

  <surface id="6" type="x-plane" coeffs="10" boundary="vacuum" />

  <surface id="11" type="y-plane" coeffs="-10" boundary="vacuum" />

  <surface id="12" type="y-plane" coeffs="-7" />

  <surface id="13" type="y-plane" coeffs="-4" />

  <surface id="14" type="y-plane" coeffs="4" />

  <surface id="15" type="y-plane" coeffs="7" />

  <surface id="16" type="y-plane" coeffs="10" boundary="vacuum" />
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  <surface id="21" type="z-plane" coeffs="-10" boundary="vacuum" />

  <surface id="22" type="z-plane" coeffs="-7" />

  <surface id="23" type="z-plane" coeffs="-4" />

  <surface id="24" type="z-plane" coeffs="4" />

  <surface id="25" type="z-plane" coeffs="7" />

  <surface id="26" type="z-plane" coeffs="10" boundary="vacuum" />

  <!-- Innermost cube -->

  <cell id="1" material="1" region="3 -4 13 -14 23 -24" />

  <!-- Middle cubic shell -->

  <cell id="2" material="2" region="2 -5 12 -15 22 -25 (-3 | 4 | -13 | 14 | -23 | 24)" />

  <!-- Outermost cubic shell -->

  <cell id="3" material="3" region="1 -6 11 -16 21 -26 ~(2 -5 12 -15 22 -25)" />
</geometry>

<?xml version="1.0"?>
<materials>
  <default_xs>71c</default_xs>

  <material id="1">

    <density value="4.5" units="g/cc" />

    <nuclide name="U-235" ao="1.0" />

  </material>

  <material id="2">

    <density value="4.5" units="g/cc" />

    <nuclide name="U-238" ao="1.0" />

  </material>

  <material id="3">

    <density value="1.0" units="g/cc" />

    <nuclide name="O-16" ao="1.0" />

    <nuclide name="H-1" ao="2.0" />

    <sab name="HH2O" xs="71t" />

  </material>
</materials>

<?xml version="1.0"?>
<settings>
  <!-- Parameters for k-eigenvalue calculation -->

  <eigenvalue>

    <batches>15</batches>
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    <inactive>5</inactive>

    <particles>10000</particles>

  </eigenvalue>
  <!-- Starting source -->

  <source>

    <space type="box" parameters="-10. -10. -10. 10. 10. 10." />

  </source>
</settings>

=======================>   TIMING STATISTICS    <=======================

 Total time for initialization     =  9.5100E-01 seconds

   Reading cross sections          =  4.8400E-01 seconds

 Total time in simulation          =  4.1680E+00 seconds

   Time in transport only          =  4.1450E+00 seconds

   Time in inactive batches        =  1.3830E+00 seconds

   Time in active batches          =  2.7850E+00 seconds

   Time synchronizing fission bank =  8.0000E-03 seconds

     Sampling source sites         =  6.0000E-03 seconds

     SEND/RECV source sites        =  2.0000E-03 seconds

   Time accumulating tallies       =  0.0000E+00 seconds

 Total time for finalization       =  0.0000E+00 seconds

 Total time elapsed                =  5.1980E+00 seconds

 Calculation Rate (inactive)       =  36153.3 neutrons/second

 Calculation Rate (active)         =  35906.6 neutrons/second

============================>   RESULTS    <============================

 k-effective (Collision)     =  0.24322 +/-  0.00206

 k-effective (Track-length)  =  0.24629 +/-  0.00163

 k-effective (Absorption)    =  0.24208 +/-  0.00196

 Combined k-effective        =  0.24493 +/-  0.00232

 Leakage Fraction            =  0.84176 +/-  0.00084

5.3 BÀI TOÁN PIN-CELL MULTIGROUP
Bài  toán pin-cell  với  tiết  diện  phản  ứng theo  năng lượng đa  nhóm

thường phải khai báo thêm dữ liệu về các tương tác hạt nhân, tiết diện phản
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ứng cũng như nhiều dữ liệu khác. Các file input còn lại không khác với bài
toán pincell ở chương 3.  Dưới đây là toàn bộ mã nguồn và kết quả bài toán.

<?XML version=“1.0” encoding=“UTF-8”?>
<geometry>
  <surface id="1"  type="z-cylinder" coeffs="0. 0. 0.540"  />

  <surface id="20" type="x-plane" coeffs="-0.63" boundary="reflective"/>

  <surface id="21" type="x-plane" coeffs=" 0.63" boundary="reflective"/>

  <surface id="22" type="y-plane" coeffs="-0.63" boundary="reflective"/>

  <surface id="23" type="y-plane" coeffs=" 0.63" boundary="reflective"/>

  <cell id="1" material="1" region="  -1" />

  <cell id="2" material="7" region="1 20 -21 22 -23" />
</geometry>

<?XML version=“1.0” encoding=“UTF-8”?>
<materials>
  <!-- Set default xs set to use 300K data -->

  <default_xs>300K</default_xs>

  <!-- UO2 -->

  <material id="1">

    <density units="macro" value="1.0" />

    <macroscopic name="UO2"/>

  </material>

  <!-- 4.3% MOX -->

  <material id="2">

    <density units="macro" value="1.0" />

    <macroscopic name="MOX1"/>

  </material>

  <!-- 7.0 MOX -->

  <material id="3">

    <density units="macro" value="1.0" />

    <macroscopic name="MOX2"/>

  </material>

  <!-- 8.0% MOX -->

  <material id="4">

    <density units="macro" value="1.0" />

    <macroscopic name="MOX3"/>

  </material>
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  <!-- Fission Chamber -->

  <material id="5">

    <density units="macro" value="1.0" />

    <macroscopic name="FC"/>

  </material>

  <!-- Guide Tube -->

  <material id="6">

    <density units="macro" value="1.0" />

    <macroscopic name="GT"/>

  </material>

  <!-- Water -->

  <material id="7">

    <density units="macro" value="1.0" />

    <macroscopic name="LWTR"/>

  </material>

  <!-- Control Rod -->

  <material id="8">

    <density units="macro" value="1.0" />

    <macroscopic name="CR"/>

  </material>

</materials>

<?XML version=“1.0” encoding=“UTF-8”?>
<settings>

  <energy_mode>multi-group</energy_mode>

  <!--Define how many particles  to  run and for  how many  batches in an eigenvalue calculation
mode-->

  <eigenvalue>

    <batches>100</batches>

    <inactive>10</inactive>

    <particles>1000</particles>

  </eigenvalue>
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  <!--Start  with  uniformally  distributed  neutron  source  with  the  default  energy  spectrum  of  a
Maxwellian and isotropic distribution.-->

  <source>

    <space type="box">

      <parameters>

        -0.63 -0.63 -1E50

         0.63  0.63  1E50

      </parameters>

    </space>

  </source>

  <output>

    <cross_sections>true</cross_sections>

    <summary>true</summary>

    <tallies>true</tallies>

  </output>

  <survival_biasing>false</survival_biasing>

  <cross_sections>./mg_cross_sections.xml</cross_sections>

</settings>

<?XML version=“1.0” encoding=“UTF-8”?>
<tallies>
    <mesh id="1" type="regular">

        <dimension>100 100 1</dimension>

        <lower_left>-0.63 -0.63 -1e+50</lower_left>

        <upper_right>0.63 0.63 1e+50</upper_right>

    </mesh>

    <tally id="1" name="tally 1">

        <filter bins="1e-11 6.35e-08 1e-05 0.0001 0.001 0.5 1.0 20.0" 

type="energy" />

        <filter bins="1" type="mesh" />

        <scores>flux fission nu-fission</scores>

    </tally>
</tallies>
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<?XML version=“1.0” encoding=“UTF-8”?>
<library>

  <!-- Before getting to the data, set common information -->

  <groups> 7 </groups>

  <group_structure>

    1E-11 0.0635E-6 10.0E-6 1.0E-4 1.0E-3 0.5 1.0 20.0

  </group_structure>

  <!--Move on to the data.  Each <xsdata> has a unique id and label.-->

  <xsdata>

    <!-- Meta data for this data -->

    <name>UO2.300K</name>

    <alias>UO2.300K</alias>

    <kT> 2.53E-8 </kT> <!-- in MeV -->

    <order>0</order>

    <fissionable>true</fissionable>

    <!-- Optional (default is isotropic) -->

    <representation>isotropic</representation>

    <!-- The data itself, like tallies,goes from low energies (groups) to high energies-->

    <absorption>

      8.0248E-03 3.7174E-03 2.6769E-02 9.6236E-02 3.0020E-02 1.1126E-01 2.8278E-01

    </absorption>

    <nu_fission>

      2.005998E-02  2.027303E-03  1.570599E-02  4.518301E-02  4.334208E-02  2.020901E-01

5.257105E-01

    </nu_fission>

    <chi>

      5.8791E-01 4.1176E-01 3.3906E-04 1.1761E-07 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00

    </chi>

    <fission>

      7.21206E-03 8.19301E-04 6.45320E-03 1.85648E-02 1.78084E-02 8.30348E-02 2.16004E-01

    </fission>
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    <!-- units of MeV/cm -->

    <!-- If no kappa fission tallies, this is not needed; it will not be loaded if there is no kappa fission
scores anyways -->

    <k_fission>

      1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

    </k_fission>

    <!-- for consistency must include nu-scatter -->
    <!-- will be a matrix of (order+1) x g_in x g_out -->

    <scatter>

      0.1275370 0.0423780 0.0000094 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000

      0.0000000 0.3244560 0.0016314 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000

      0.0000000 0.0000000 0.4509400 0.0026792 0.0000000 0.0000000 0.0000000

      0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.4525650 0.0055664 0.0000000 0.0000000

      0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0001253 0.2714010 0.0102550 0.0000000

      0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0012968 0.2658020 0.0168090

      0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0085458 0.2730800

    </scatter>

    <!-- If total is not provided, it will be calculated.However, in the C5G7 problems, we want to use a
transport-corrected value so we dont want to have it be calculated -->

    <total>

      0.1779492 0.3298048 0.4803882 0.5543674000000001  0.3118013 0.39516779999999996

0.5644058

    </total>

  </xsdata>

  <xsdata>

    <!-- Meta data for this data -->

    <name>MOX1.300K</name>

    <alias>MOX1.300K</alias>

    <kT> 2.53E-8 </kT> <!-- in MeV -->

    <order>0</order>

    <fissionable>true</fissionable>

    <!-- The data itself, like tallies, goes from low energies (groups) to high energies-->

    <absorption>
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      8.4339E-03 3.7577E-03 2.7970E-02 1.0421E-01 1.3994E-01 4.0918E-01 4.0935E-01

    </absorption>

   <!--Since chi_vector is false, this will be a matrix. Matrix is g_in, g_out. This is to show that you
can either use a chi vector + nu_fission vector, like in the UO2 data, or a nu_fission matrix like here.--
>

    <nu_fission>

      1.27888062E-02  8.95701528E-03  7.37557218E-06  2.55837033E-09  0.00000000E+00

0.00000000E+00  0.00000000E+00

      1.49041240E-03  1.04385401E-03  8.59552023E-07  2.98153464E-10  0.00000000E+00

0.00000000E+00  0.00000000E+00

      9.56411400E-03  6.69850756E-03  5.51582469E-06  1.91327830E-09  0.00000000E+00

0.00000000E+00  0.00000000E+00

      3.84928781E-02  2.69596154E-02  2.21996483E-05  7.70040890E-09  0.00000000E+00

0.00000000E+00  0.00000000E+00

      1.80629998E-02  1.26509513E-02  1.04173100E-05  3.61346022E-09  0.00000000E+00

0.00000000E+00  0.00000000E+00

      3.91930789E-01  2.74500216E-01  2.26034688E-04  7.84048241E-08  0.00000000E+00

0.00000000E+00  0.00000000E+00

      4.19762096E-01  2.93992687E-01  2.42085585E-04  8.39724109E-08  0.00000000E+00

0.00000000E+00  0.00000000E+00

    </nu_fission>

    <fission>

      7.62704E-03 8.76898E-04 5.69835E-03 2.28872E-02 1.07635E-02 2.32757E-01 2.48968E-01

    </fission>

     <!-- units of MeV/cm -->

    <k_fission>

      1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

    </k_fission>

    <!-- for consistency must include nu-scatter -->
    <!-- will be a matrix of (order+1) x g_in x g_out -->

    <scatter>

      1.27537000E-01  4.23780000E-02  9.43740000E-06  5.51630000E-09  0.00000000E+00

0.00000000E+00  0.00000000E+00

      0.00000000E+00  3.24456000E-01  1.63140000E-03  3.14270000E-09  0.00000000E+00

0.00000000E+00  0.00000000E+00
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      0.00000000E+00  0.00000000E+00  4.50940000E-01  2.67920000E-03  0.00000000E+00

0.00000000E+00  0.00000000E+00

      0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  4.52565000E-01  5.56640000E-03

0.00000000E+00  0.00000000E+00

      0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  1.25250000E-04  2.71401000E-01

1.02550000E-02  1.00210000E-08

      0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  1.29680000E-03

2.65802000E-01  1.68090000E-02

      0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00

8.54580000E-03  2.73080000E-01

    </scatter>

    <total>

      0.1783583429163 0.3298451031427 0.4815892 0.5623414  0.421721260021 0.6930878

0.6909757999999999

    </total>

  </xsdata>

  <xsdata>

    <!-- Meta data for this data -->

    <name>MOX2.300K</name>

    <alias>MOX2.300K</alias>

    <kT> 2.53E-8 </kT> <!-- in MeV -->

    <order>0</order>

    <fissionable>true</fissionable>

    <!-- The data itself, like tallies,goes from low energies (groups) to high energies-->

    <absorption>

      0.0090657 0.0042967 0.032881 0.12203 0.18298 0.56846 0.58521

    </absorption>

    <!--Since chi_vector is false, this will be a matrix
      Matrix is g_in, g_out !!! Need to get these values looking right to match output of a nu-fission
tally with <energy> filter above <energyout> filter-->

    <nu_fission>

      1.40004593E-02  9.80563205E-03  8.07435789E-06  2.80075866E-09  0.00000000E+00

0.00000000E+00  0.00000000E+00
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      2.26856185E-03  1.58885378E-03  1.30832709E-06  4.53820413E-10  0.00000000E+00

0.00000000E+00  0.00000000E+00

      1.41886199E-02  9.93741584E-03  8.18287404E-06  2.83839974E-09  0.00000000E+00

0.00000000E+00  0.00000000E+00

      5.54788444E-02  3.88562347E-02  3.19958106E-05  1.10984111E-08  0.00000000E+00

0.00000000E+00  0.00000000E+00

      2.69085702E-02  1.88462058E-02  1.55187355E-05  5.38299559E-09  0.00000000E+00

0.00000000E+00  0.00000000E+00

      5.45687127E-01  3.82187973E-01  3.14709185E-04  1.09163414E-07  0.00000000E+00

0.00000000E+00  0.00000000E+00

      6.13307712E-01  4.29548032E-01  3.53707392E-04  1.22690752E-07  0.00000000E+00

0.00000000E+00  0.00000000E+00

    </nu_fission>

    <fission>

      0.00825446 0.00132565 0.00842156 0.032873 0.0159636 0.323794 0.362803

    </fission>

     <!-- units of MeV/cm -->

    <k_fission>

      1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

    </k_fission>

    <!-- for consistency must include nu-scatter -->
    <!-- will be a matrix of (order+1) x g_in x g_out -->

    <scatter>

      1.30457000E-01  4.17920000E-02  8.51050000E-06  5.13290000E-09  0.00000000E+00

0.00000000E+00  0.00000000E+00

      0.00000000E+00  3.28428000E-01  1.64360000E-03  2.20170000E-09  0.00000000E+00

0.00000000E+00  0.00000000E+00

      0.00000000E+00  0.00000000E+00  4.58371000E-01  2.53310000E-03  0.00000000E+00

0.00000000E+00  0.00000000E+00

      0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  4.63709000E-01  5.47660000E-03

0.00000000E+00  0.00000000E+00

      0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  1.76190000E-04  2.82313000E-01

8.72890000E-03  9.00160000E-09
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      0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  2.27600000E-03

2.49751000E-01  1.31140000E-02

      0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00

8.86450000E-03  2.59529000E-01

    </scatter>

    <total>

      0.1813232156329 0.3343683022017 0.4937851 0.5912156 0.47419809900160004 0.833601

0.8536035

    </total>

  </xsdata>

  <xsdata>

    <!-- Meta data for this data -->

    <name>MOX3.300K</name>

    <alias>MOX3.300K</alias>

    <kT> 2.53E-8 </kT> <!-- in MeV -->

    <order>0</order>

    <fissionable>true</fissionable>

    <!-- The data itself, like tallies, goes from low energies (groups) to high energies-->

    <absorption>

      9.48620000E-03  4.65560000E-03  3.62400000E-02  1.32720000E-01  2.08400000E-01

6.58700000E-01 6.90170000E-01

    </absorption>

    <!--Since chi_vector is false, this will be a matrix
      Matrix is g_in, g_out !!! Need to get these values looking right to match output of a nu-fission
tally with <energy> filter above <energyout> filter-->

    <nu_fission>

      1.48071013E-02  1.03705874E-02  8.53956516E-06  2.96212546E-09  0.00000000E+00

0.00000000E+00  0.00000000E+00

      2.78640474E-03  1.95154023E-03  1.60697792E-06  5.57413653E-10  0.00000000E+00

0.00000000E+00  0.00000000E+00

      1.73304404E-02  1.21378819E-02  9.99482763E-06  3.46691346E-09  0.00000000E+00

0.00000000E+00  0.00000000E+00

      6.59928975E-02  4.62200600E-02  3.80594850E-05  1.32017225E-08  0.00000000E+00

0.00000000E+00  0.00000000E+00
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      3.25131926E-02  2.27715674E-02  1.87510386E-05  6.50418701E-09  0.00000000E+00

0.00000000E+00  0.00000000E+00

      6.32002662E-01  4.42641588E-01  3.64489161E-04  1.26430632E-07  0.00000000E+00

0.00000000E+00  0.00000000E+00

      7.28595687E-01  5.10293344E-01  4.20196380E-04  1.45753838E-07  0.00000000E+00

0.00000000E+00  0.00000000E+00

    </nu_fission>

    <fission>

      8.67209000E-03  1.62426000E-03  1.02716000E-02  3.90447000E-02  1.92576000E-02

3.74888000E-01 4.30599000E-01

    </fission>

     <!-- units of MeV/cm -->

    <k_fission>

      1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

    </k_fission>

    <!-- for consistency must include nu-scatter -->
    <!-- will be a matrix of (order+1) x g_in x g_out -->

    <scatter>

      1.31504000E-01  4.20460000E-02  8.69720000E-06  5.19380000E-09  0.00000000E+00

0.00000000E+00  0.00000000E+00

      0.00000000E+00  3.30403000E-01  1.64630000E-03  2.60060000E-09  0.00000000E+00

0.00000000E+00  0.00000000E+00

      0.00000000E+00  0.00000000E+00  4.61792000E-01  2.47490000E-03  0.00000000E+00

0.00000000E+00  0.00000000E+00

      0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  4.68021000E-01  5.43300000E-03

0.00000000E+00  0.00000000E+00

      0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  1.85970000E-04  2.85771000E-01

8.39730000E-03  8.92800000E-09

      0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  2.39160000E-03

2.47614000E-01  1.23220000E-02

      0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00

8.96810000E-03  2.56093000E-01

    </scatter>
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    <total>

      1.83044902E-01  3.36704903E-01  5.00506900E-01  6.06174000E-01  5.02754279E-01

9.21027600E-01 9.55231100E-01

    </total>

  </xsdata>

  <xsdata>

    <!-- Meta data for this data -->

    <name>FC.300K</name>

    <alias>FC.300K</alias>

    <kT> 2.53E-8 </kT> <!-- in MeV -->

    <order>0</order>

    <fissionable>true</fissionable>

    <!-- The data itself, like tallies, goes from low energies (groups) to high energies-->

    <absorption>

      5.1132E-04 7.5813E-05 3.1643E-04 1.1675E-03 3.3977E-03 9.1886E-03 2.3244E-02

    </absorption>

    <nu_fission>

      1.323401E-08  1.434500E-08  1.128599E-06  1.276299E-05  3.538502E-07  1.740099E-06

5.063302E-06

    </nu_fission>

    <chi>

      5.8791E-01 4.1176E-01 3.3906E-04 1.1761E-07 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00

    </chi>

    <fission>

      4.79002E-09 5.82564E-09 4.63719E-07 5.24406E-06 1.45390E-07 7.14972E-07 2.08041E-06

    </fission>

     <!-- units of MeV/cm -->

    <k_fission>

      1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

    </k_fission>
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    <!-- for consistency must include nu-scatter -->
    <!-- will be a matrix of (order+1) x g_in x g_out -->

    <scatter>

      6.61659000E-02  5.90700000E-02  2.83340000E-04  1.46220000E-06  2.06420000E-08

0.00000000E00 0.00000000E00

      0.00000000E00  2.40377000E-01   5.24350000E-02   2.49900000E-04   1.92390000E-05

2.98750000E-06  4.21400000E-07

      0.00000000E00  0.00000000E00  1.83425000E-01   9.22880000E-02   6.93650000E-03

1.07900000E-03  2.05430000E-04

      0.00000000E00  0.00000000E00  0.00000000E00  7.90769000E-02   1.69990000E-01

2.58600000E-02  4.92560000E-03

      0.00000000E00  0.00000000E00  0.00000000E00  3.73400000E-05   9.97570000E-02

2.06790000E-01  2.44780000E-02

      0.00000000E00  0.00000000E00  0.00000000E00  0.00000000E00  9.17420000E-04

3.16774000E-01  2.38760000E-01

      0.00000000E00  0.00000000E00  0.00000000E00  0.00000000E00  0.00000000E00

4.97930000E-02  1.09910000E00

    </scatter>

    <total>

      1.26032048E-01  2.93160367E-01  2.84250824E-01  2.81025244E-01  3.34460185E-01

5.65640735E-01 1.17213908E00

    </total>

  </xsdata>

  <xsdata>

    <!-- Meta data for this data -->

    <name>GT.300K</name>

    <alias>GT.300K</alias>

    <kT> 2.53E-8 </kT> <!-- in MeV -->

    <order>0</order>

    <fissionable>false</fissionable>

    <!--The data itself, like tallies, goes from low energies (groups) to high energies-->

    <absorption>
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      5.11320000E-04  7.58010000E-05  3.15720000E-04  1.15820000E-03  3.39750000E-03

9.18780000E-03 2.32420000E-02

    </absorption>

    <!-- for consistency must include nu-scatter -->

    <!-- will be a matrix of (order+1) x g_in x g_out -->

    <scatter>

      6.61659000E-02  5.90700000E-02  2.83340000E-04  1.46220000E-06  2.06420000E-08

0.00000000E+00  0.00000000E+00

      0.00000000E+00  2.40377000E-01  5.24350000E-02  2.49900000E-04  1.92390000E-05

2.98750000E-06  4.21400000E-07

      0.00000000E+00  0.00000000E+00  1.83297000E-01  9.23970000E-02  6.94460000E-03

1.08030000E-03  2.05670000E-04

      0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  7.88511000E-02  1.70140000E-01

2.58810000E-02  4.92970000E-03

      0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  3.73330000E-05  9.97372000E-02

2.06790000E-01  2.44780000E-02

      0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  9.17260000E-04

3.16765000E-01  2.38770000E-01

      0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00

4.97920000E-02  1.09912000E+00

    </scatter>

    <total>

      1.26032043E-01  2.93160349E-01  2.84240290E-01  2.80960000E-01  3.34440033E-01

5.65640060E-01 1.17215400E+00

    </total>

  </xsdata>

  <xsdata>

    <!-- Meta data for this data -->

    <name>LWTR.300K</name>

    <alias>LWTR.300K</alias>

    <kT> 2.53E-8 </kT> <!-- in MeV -->

    <order>0</order>

    <fissionable>false</fissionable>
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    <!-- The data itself, like tallies,goes from low energies (groups) to high energies-->

    <absorption>

      6.0105E-04 1.5793E-05 3.3716E-04 1.9406E-03 5.7416E-03 1.5001E-02 3.7239E-02

    </absorption>

    <!-- for consistency must include nu-scatter -->
    <!-- will be a matrix of (order+1) x g_in x g_out -->

    <scatter>

      0.0444777 0.1134000 0.0007235 0.0000037 0.0000001 0.0000000 0.0000000

      0.0000000 0.2823340 0.1299400 0.0006234 0.0000480 0.0000074 0.0000010

      0.0000000 0.0000000 0.3452560 0.2245700 0.0169990 0.0026443 0.0005034

      0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0910284 0.4155100 0.0637320 0.0121390

      0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000714 0.1391380 0.5118200 0.0612290

      0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0022157 0.6999130 0.5373200

      0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.1324400 2.4807000

    </scatter>

    <total>

      0.15920605   0.41296959299999997  0.59030986   0.5843499999999999

0.7180000000000001  1.2544497000000001  2.650379

    </total>

  </xsdata>

  <xsdata>

    <!-- Meta data for this data -->

    <name>CR.300K</name>

    <alias>CR.300K</alias>

    <kT> 2.53E-8 </kT> <!-- in MeV -->

    <order>0</order>

    <fissionable>false</fissionable>

    <!-- The data itself, like tallies, goes from low energies (groups) to high energies-->

    <absorption>

      1.70490000E-03  8.36224000E-03  8.37901000E-02  3.97797000E-01  6.98763000E-01

9.29508000E-01 1.17836000E+00

    </absorption>
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    <!-- for consistency must include nu-scatter -->
    <!-- will be a matrix of (order+1) x g_in x g_out -->

    <scatter>

      1.70563000E-01  4.44012000E-02  9.83670000E-05  1.27786000E-07  0.00000000E+00

0.00000000E+00  0.00000000E+00

      0.00000000E+00  4.71050000E-01  6.85480000E-04  3.91395000E-10  0.00000000E+00

0.00000000E+00  0.00000000E+00

      0.00000000E+00  0.00000000E+00  8.01859000E-01  7.20132000E-04  0.00000000E+00

0.00000000E+00  0.00000000E+00

      0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  5.70752000E-01  1.46015000E-03

0.00000000E+00  0.00000000E+00

      0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  6.55562000E-05  2.07838000E-01

3.81486000E-03  3.69760000E-09

      0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  1.02427000E-03

2.02465000E-01  4.75290000E-03

      0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00

3.53043000E-03  6.58597000E-01

    </scatter>

    <total>

      2.16767595E-01  4.80097720E-01  8.86369232E-01  9.70009150E-01  9.10481420E-01

1.13775017E+00 1.84048743E+00

    </total>

  </xsdata>

</library>

========================================================================
======================>   SIMULATION FINISHED    <======================
========================================================================
=======================>    TIMING STATISTICS   <=======================

 Total time for initialization     =  1.7600E-01 seconds

   Reading cross sections          =  4.3000E-02 seconds

 Total time in simulation          =  5.8475E+01 seconds

   Time in transport only          =  5.8089E+01 seconds

   Time in inactive batches        =  5.2000E-01 seconds

   Time in active batches          =  5.7955E+01 seconds
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   Time synchronizing fission bank =  5.0000E-03 seconds

     Sampling source sites         =  3.0000E-03 seconds

     SEND/RECV source sites        =  2.0000E-03 seconds

   Time accumulating tallies       =  3.3500E-01 seconds

 Total time for finalization       =  2.9780E+00 seconds

 Total time elapsed                =  6.1636E+01 seconds

 Calculation Rate (inactive)       =  19230.8 neutrons/second

 Calculation Rate (active)         =  1552.93 neutrons/second

============================>    RESULTS   <============================

 k-effective (Collision)     =  1.32659 +/-  0.00451

 k-effective (Track-length)  =  1.32369 +/-  0.00555

 k-effective (Absorption)    =  1.32546 +/-  0.00228

 Combined k-effective        =  1.32558 +/-  0.00231

 Leakage Fraction            =  0.00000 +/-  0.00000
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KẾT LUẬN

OpenMC là phần mềm mô phỏng vận chuyển hạt còn non trẻ, đang được

phát triển để nghiên cứu và giúp nâng cao hiệu quả cho mô phỏng trên các nền tảng

máy tính có hiệu năng cao. Định dạng dữ liệu ACE cho tiết diện phản ứng năng

lượng liên tục, OpenMC bám sát các tương tác vật lý thực tế và sử dụng ít các gần

đúng nhất. Để mô phỏng các tương tác trong vùng cộng hưởng và vùng neutron

nhiệt một cách thích hợp nhất, OpenMC có thể sử dụng dữ liệu về định luật tán xạ

S (α ,β) và các bảng xác suất.  Tất cả các dạng hình học được xây dựng bằng

phương pháp kết cấu hình học không gian bao gồm các mặt bậc một và bậc hai. Kết

hợp giữa các mô hình hình học và vật lý tạo nên sự mô phỏng lò phản ứng hạt nhân

một cách đáng tin cậy.

OpenMC được phát triển và thiết kế thừa hưởng các thành tựu của khoa học

máy tính hiện đại. Nó dử dụng định dạng dữ liệu XML cho dữ liệu đầu vào cũng

như  HDF5  cho  dữ  liệu  đầu  ra.  Điều  này  giúp  giảm bớt  thời  gian  nghiên  cứu

OpenMC và dễ tiếp cận cho các nhà phát triển và người dùng. Một vài kết quả so

sánh hệ nhân k thu được từ MCNP và OpenMC đã được thực hiện. Các kết quả chỉ

ra sự tương đồng đáng chú ý và giải thích các sự mô phỏng các quá trình vật lý phù

hợp với phạm vi bài toán đề ra. Đặc biệt, kết quả Bài toán Pin-cell (Cullen et al.,

2004) và Big Ten benchmark (NEA Nuclear Science Committee, 2009) giải thích

quá trình thực thi của mô hính tán xạ nhiệt S (α ,β) và phương pháp bảng xác suất

cho vùng cộng hưởng chưa xảy ra sai sót nào. Kết quả nghiên cứu về Điểm chuẩn

Hiệu suất Monte Carlo (Hoogenboom et al., 2011) đã giải thích khả năng mô hình

hóa các mô hình lớn với các dạng hình học và vật liệu phức tạp. Kỹ thuật ánh xạ đã

giúp tăng tốc tìm kiếm dữ liệu và làm tăng hiệu suất một cách đáng kế trong quá

trình theo dõi hạt và ghi tally. 

Chương trình OpenMC đã trở thành một thành phần quan trọng trong nghiên

cứu và phát triển của  Nhóm Vật lý Tính toán Lò Phản Ứng tại MIT và đang được

sử dụng để hỗ trợ nghiên cứu ở trung tâm nghiên cứu và mô phỏng Exascale. Vì

OpenMC được phát hành dưới giấy phép nguồn mở, nó đang được đón nhận rộng

mở từ cộng đồng nghiên cứu năng lượng hạt nhân cho nghiên cứu và phát triển.
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