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Predgovor 

 
9. Konferenca mladih jedrskih strokovnjakov Slovenije (KMJS) je po lanskoletni izvedbi 

na daljavo ponovno potekala v živo na Reaktorskem centru Podgorica Instituta »Jožef 

Stefan«. Ker je konferenca v zadnjih osmih letih dozorela v tradicionalno druženje 

jedrskih strokovnjakov smo se odločili, da jo ponovno organiziramo pod okriljem Mreže 

mlade generacije Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije in tako povežemo vse mlade 

jedrske strokovnjake Slovenije.  

 

Na konferenci so mladi jedrski strokovnjaki predstavili svoje prve korake v raziskovalnih 

vodah izkušenejšim kolegom ter preostalim mladim jedrskim strokovnjakom in pridobili 

povratne informacije ter nove ideje kako napredovati na raziskovalnih poteh.  

 

Konferenca se je izkazala kot nadvse uspešna z udeležbo avtorjev z različno tematiko, ter 

poslušalcev iz drugih raziskovalnih odsekov in inštitucij. V tem duhu upamo, da bomo v 

prihodnjih letih vključili še večje število avtorjev iz različnih področij, kar bi še bolj 

spodbudilo medsebojno sodelovanje in interdisciplinarnost.  

 

Organizacijski odbor 
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9. Konferenca mladih jedrskih strokovnjakov, Podgorica, 5. maj 2022 

 

Modeliranje interakcije taline s 

hladilom v razslojenih razmerah 
 

Janez Kokalj1, M. Uršič1, M. Leskovar1 
 

1 Institut »Jožef Stefan«, Jamova c. 39, 1000 Ljubljana, Slovenija 
 

E-mail naslov prvega avtorja: janez.kokalj@ij.si 

 

Hipotetična težka nesreča v jedrski elektrarni lahko vodi do poškodb sredice, vključno s taljenjem 

sredice. Če staljena reaktorska sredica pride v stik z vodo lahko pride do parne eksplozije. V pred 

kratkim opravljenih eksperimentih interakcije taline s hladilom v razslojenih razmerah na 

eksperimentalnih napravah SES in PULiMS (KTH, Švedska) je bil jasno opažen nastanek 

mešalne plasti kapljic taline v vodi, kateremu je sledila močna spontana parna eksplozija.  

Namen našega raziskovalnega dela je doprinos k razumevanju in modeliranju interakcije taline s 

hladilom v razslojenih razmerah.  

Na podlagi opazovanj in nekaterih razpoložljivih mehanizmov iz literature smo razvili modele za 

nastanek mešalne plasti. Zaradi negotovosti in pomanjkanja podrobnih informacij pri modeliranju 

uporabimo dva različna pristopa. Oba pristopa slonita na mehanizmu kolapsa mehurčkov, kjer 

nastanejo mikrocurki hladila. Prvi pristop k modeliranju predpostavlja izmet kapljic taline zaradi 

vdora mikrocurkov hladila v talino ter njihovega uparjanja, drug pristop k modeliranju pa izmet 

kapljic taline zaradi tlačne motnje ob udarcu mikrocurka hladila ob talino. Oba modela ter 

rezultati eksperimentov so obravnavani in združeni v tretji model, ki najbolje opisuje obravnavane 

pojave. Razviti model je vključen v računalniški program MC3D (IRSN, Francija) in validiran na 

eksperimentalnih rezultatih. Za vključitev predlaganega modela v računalniški program Eulerjeve 

narave za interakcijo taline s hladilom se vpelje dvogrupni pristop za popis kapljic taline. 

Vključitev modela v računalniški program za interakcijo taline s hladilom nam omogoča 

simulacijo opažene interakcije taline s hladilom v razslojenih razmerah. Analiza pokaže zmožnost 

modela za popis nastanka mešalne plasti v kvalitativnem ujemanju z razpoložljivimi rezultati 

eksperimentov. Posredna primerjava simulirane mešalne plasti v eksperimentalnih testih SES S1 

in PULiMS E6 preko moči parne eksplozije pa nakaže podcenitev moči eksplozije v simulacijah. 

Opažene razlike lahko nakazujejo na nekatere možne dodatne prispevke, kot sta prispevka zaradi 

razpada curka taline in mešanje med samo eksplozijo. 
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Analiza reaktorskega šuma v okviru 

projekta H2020 CORTEX 
 

Klemen Ambrožič1,2, V. Lamirand2 
 

1 Odsek za reaktorsko fiziko, Institut Jožef Stefan, 

 Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana, Slovenija 

 
2 Laboratory for Reactor Physics and Systems Behaviour, École Polytechnique 

Fédérale de Lausanne, Route Cantonale, 1015 Lausanne, Švica 
 

E-mail naslov prvega avtorja: klemen.ambrozic@ijs.si 

 

V projektu H2020 CORTEX smo se ukvarjali z razvojem metod za karakterizacijo in 

identifikacijo izvorov šuma nevtronskega izvora kot posledica lokalnih in periodičnih sprememb 

reaktivnosti kot posledica mehanskih vibracij ali lokalnega vrenja. Pri tem smo izvedli večje 

število eksperimentov na reaktorjih EPFL CROCUS in TUD AKR-2, ki sta opremljena z 

mehanskimi oscilatorji goriva in absorberjev nevtronov in večjim številom detektorjev nevtronov. 

Za potrebe analize signala detektorjev nevtronov smo razvili metodo1, ki temelji na statistiki 

perturbiranih vzorcev oz. odzivov detektorjev na posamezne oscilacije (ang. Bootstrapping with 

replacement). Analizo smo izvedli v frekvenčnem področju, kjer nas je zanimal fazni zamik in 

spektralna gostota oz. njen integral v primerjavi z izbranim referenčnim detektorjem in jih 

primerjali za računsko analizo, kjer smo dobili dobro ujemanje. 

Poleg tega smo opazili, da poleg linearnih odvisnosti lahko s to tehniko identificiramo tudi 

nelinearne prispevke, razvoj teh prispevkov pa uporabimo kot dodatno metriko za identifikacijo 

in lokalizacijo izvora reaktorskega šuma2. 

V tem delu bomo predstavili izvedene eksperimente, metodologijo za analizo signalov detektorjev 

nevtronov ter nove metode za identifikacijo in kvantifikacijo nelinearnih prispevkov in njihovo 

odvisnost od lokacije in izvora reaktorskega šuma. 

To delo je bilo podprto s strani »Euratom Research and Training Programme 2014-2018«, številka 

projekta 754316 (This work was supported by the Euratom Research and Training Programme 

2014–2018 under Grant 754316). 

                                                           
 

1 K. Ambrožič et al., NENE 2020, No. 212, Portorož, 2020 
2 K. Ambrožič et al., IEEE TNS, vol. 69, no. 5, pp. 825-831, 2022 
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Uporaba MCNP modela NEK za 

različne zunaj-središčne izračune 
 

Tanja Goričanec1, L. Snoj1, M. Kromar1 

 
1 Odsek za reaktorsko fiziko (F8), Institut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana 

 

E-mail naslov prvega avtorja: tanja.goricanec@ijs.si 

 

Razvili smo metodologijo za izračun transporta nevtronov izven sredice Nuklearne elektrarne 

Krško (NEK), kot predstavnika tipičnega tlačnovodnega jedrskega reaktorja. V prvem koraku 

uporabimo razvit podroben model sredice NEK Monte Carlo programa MCNP. Skripta 

imenovana McCord služi kot povezava med programoma MCNP in CORD-2, saj avtomatizirano 

generira MCNP vhodno datoteko sredice z uporabo podatkov iz programskega paketa CORD-2. 

Natančen model sredice tako uporabimo za izračune porazdelitve moči in fluksa nevtronov 

znotraj sredice ter za izračun izvora nevtronov, ki ga potrebujemo za izračune fluksa nevtronov 

zunaj sredice reaktorja. Za pospešitev izračunov transporta nevtronov zunaj reaktorske sredice 

uporabimo utežna okna pridobljena z uporabo računskega paketa ADVANTG. MCNP model 

reaktorske sredice smo dodali v MCNP model zadrževalnega hrama NEK in uporabimo generiran 

nevtronski izvor in utežna okna. Tako pripravljen MCNP model zadrževalnega hrama NEK smo 

uporabili za različne izračune, npr. odziv zunaj-središčnih detektorjev nevtronov, dozna polja 

nevtronov in druge. Na Sliki 1 je prikazan primer uporabe razvitega MCNP modela NEK za 

preračun 3D doznega polja nevtronov znotraj zadrževalnega hrama. 

 

 

Slika 1: 3D dozno polje nevtronov po zadrževalnem hramu NEK v Sv/h pri obratovanju na polni moči. Vrednosti so 

prikazane z barvami, kjer rdeča predstavlja visoke in modra nizke vrednosti.

mailto:tanja.goricanec@ijs.si
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Vizualizacija podatkov registra 

gorivnih elementov NEK 
 

Sebastian Pleško1 
 

1 Odsek za reaktorsko fiziko (F8), Institut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana 
 

E-mail naslov prvega avtorja: sebastian.plesko@ijs.si 

 

V zadnjih 40 letih, od kar je Nuklearna elektrarna Krško začela obratovati, se je povprečna 

računalniška zmogljivost povišala za 6 redov velikosti3. V skladu s tem, se je tudi sposobnost 

zbiranja, obdelovanja in prikaza podatkov drastično izboljšala. Dobro je znana misel »slika je 

vredna tisoč besed« in predvsem sposobnost prikazovanja podatkov v grafični obliki je tukaj 

ključna, saj človeško oko, v kolikor so mu podatki prikazani na grafični način, veliko hitreje zazna 

kakšna odstopanja od podatkov in/ali trende4 oz. si vse skupaj razumljivejše in hitreje predstavlja. 

Tako, s pomočjo modernejših pristopov, lahko veliko bolj efektivno prikažemo in obdelamo 

podatke zbrane preko štirih desetletij obratovanja NEK. 

 

                                                           
 

1 Moore's law: The number of transistors on microchips doubles every two years, Our World in Data 
4 Data Visualization for Human Perception, The Encyclopedia of Human-Computer Interaction, 2nd Ed., 

Interaction Design Foundation 

mailto:sebastian.plesko@ijs.si
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9. Konferenca mladih jedrskih strokovnjakov, Podgorica, 5 maj 2022 

    

Dinamika Taylorjevega mehurja v 

protitočnem turbulentnem toku 

predlog teme doktorske disertacije 
 

Jan Kren1, 2, B. Mikuž1 
 

1 Odsek za reaktorsko tehniko,, Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenia 
2 Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenia 

 

E-mail naslov prvega avtorja: jan.kren@ijs.si  

 

Turbulentni tok dvofaznih tekočin se pojavlja v številnih industrijskih sistemih vključno z 

jedrskimi elektrarnami. V primarni zanki tlačnovodnega jedrskega reaktorja (PWR) ima tok 

tekočine dve funkciji: odvajanje toplote iz reaktorja in upočasnjevanje nevtronov. V primeru 

izlivne nesreče v primarnem krogu (ang. loss of coolant accident oziroma LOCA) tlačna 

razbremenitev sistema povzroči bliskovito uparjanje tekoče vode v paro. Posledično lahko pride 

do mešanice turbulentnega toka plina in kapljevine v jedrskem reaktorju in podpornih sistemih. 

Na primer, med LOCA bi lahko nastali veliki plinski mehurji v U-ceveh uparjalnika. 

Razumevanje fizikalnih pojavov v dvofaznem toku je zato ključnega pomena za neprekinjeno 

varno obratovanje in razvoj bodočih jedrskih elektrarn. 

Ta prispevek predstavlja predlagano temo doktorske disertacije, ki se osredotoča na študij 

Taylorjevega mehurja v protitočnem turbulentnem toku. Taylorjev mehur je ena od manifestacij 

dvofaznega čepastega toka v cevi. Sestavljajo ga veliki plinski mehurji, ločeni drug od drugega s 

čepi kapljevinske faze. Metodološko se bomo lotili problema z eksperimentalnimi meritvami in 

z natančnimi numeričnimi simulacijami. Pri eksperimentalnemu delu bomo v turbulentnem toku 

tekočine izmerili hitrostna polja  z metodo sledenja delcev, hkrati pa bomo izmerili tudi tlačne 

padce in hitrost razpadanja mehurja. Te meritve nam bodo služile kot vzorčni eksperiment za 

razvoj numeričnih simulacij, kjer nas bodo primarno zanimali predvsem pojavi združevanja in 

razpada mehurčkov v režimu čepastega toka ter razvoj numeričnih orodij za simulacije s 

sledenjem medfazne površine z metodo velikih vrtincev (skrajšano LES). Metoda LES je dobro 

dovršena in uveljavljena za enofazne tokove, vendar je v zgodnjih fazah razvoja pri večfaznem 

toku. 

Ena od glavnih nalog doktorske disertacije je razvoj in testiranje novih modelov za zaprtje enačb 

LES v dvofaznem toku. Poleg tega se bom ukvarjal tudi z razvojem dodatnih modelov za 

razpadanje in združevanje mehurčkov. Rezultati tovrstnih modelov bodo ovrednoteni z 

natančnimi eksperimentalnimi meritvami.. 
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Obsevalna naprava z aktivirano vodo 

na reaktorju TRIGA 
 

Domen Kotnik1, 2, I. Lengar2, L. Snoj1, 2 
 

1 Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani, Jadranska 19, 1000 Ljubljana, 

Slovenija 
2 Odsek za reaktorsko fiziko, Institut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija 

 

E-mail naslov prvega avtorja: domen.kotnik@ijs.si 

 

Voda kot primarno hladilo se uporablja v večini današnjih fisijskih reaktorjev. Čeprav je še 

relativno slabo preučena kot sevalni vir v fuzijskih sistemih bo imela pomembno hladilno vlogo 

tudi  pri delovanju bodočih fuzijskih reaktorjev. Med hlajenjem reaktorske oplodne obloge 

(fuzija) in sredice reaktorja (fisija) je voda izpostavljena nevtronom, pri čemer se aktivira, kar 

privede do radioaktivnega razpada in izsevanja visoko energijskih žarkov gama ter nevtronov. 

Hladilni krog z vodo sega izven biološkega ščita, zato je potrebno zagotoviti dodatno ščitenje 

ključnih komponent, npr. detektorjev, instrumentacije, superprevodnih tuljav, osebja, itd. 

Pragovna energija za glavno reakcijo aktivacije vode, tj. 16O(n,p)16N, je približno 10 MeV. 

Posledično nevtroni, ki izvirajo pri fuziji, aktivirajo vodo do 5 velikostnih redov močneje kot v 

fisijskih reaktorjih enakih močeh. Izvedeno je bilo že mnogo računskih analiz aktivirane vode za 

ITER in DEMO, a rezultati so podvrženi visokim negotovostim in posledično niso visoke 

kvalitete zaradi pomanjkanja eksperimentalnih jedrskih podatkov, netočnih računskih metod in 

kod ter pomanjkanja objektov za eksperimentalno validacijo metodologij. V ta namen smo v 

sklopu doktorske naloge pričeli s postavitvijo nove obsevalne naprave na raziskovalnem reaktorju 

IJS TRIGA, tj. zaprto zanko za aktivacijo vode. Omenjena obsevalna naprava bo omogočala 

mnoge eksperimente, ki temeljijo na aktivaciji vode, in pripomogla k dopolnjevanju praznin v 

poznavanju tematike aktivacije vode ter k izboljšanju obstoječih setov eksperimentalnih jedrskih 

podatkov. Prav tako bo poudarek na razvoju računske metodologije in računalniških kod za 

modeliranje časovno in prostorsko odvisnih virov sevanja za določanje sevalnih polj okoli 

premikajoče vode v obstoječih/bodočih fuzijskih reaktorjih kar bo doprineslo pomemben delež k 

izvedljivosti prihodnjih komercialnih fuzijskih reaktorjev. V prispevku bodo predstavljeni 

preliminarni rezultati, ki pomembno vplivajo na izbiro oz. določitev oblike zanke za aktivacijo 

vode, čigar cilj je doseči čim večjo aktivnost v predelu detektorjev ter minimizirati 

eksperimentalno negotovost. 
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Med obratovanjem jedrskega reaktorja se zaradi cepitev, zajetja nevtronov in radioaktivnega 

razpada izotopska sestava jedrskega goriva spreminja ves čas. Temu procesu pravimo zgorevanje 

goriva. Določitev slednjega, zaradi različnih časovnih razponov in jedrskih presekov spada med 

bolj zapletene probleme v reaktorski fiziki. Izotopsko sestavo in zgorelost goriva lahko določimo 

računsko z reševanjem časovno odvisne transportne enačbe nevtronov, kjer potrebujemo veliko 

računske moči ali pa moramo uporabiti približke, ki v našo rešitev vnesejo negotovosti. Zgorelost 

jedrskega goriva lahko določimo tudi eksperimentalno in rezultate uporabimo za validacijo 

omenjenih izračunov. Za naš namen smo analizirali nedestruktivne metode merjenja zgorelosti 

goriva. Najpogostejše pri raziskavah so gama spektrometrija goriva, merjenje prepuščanja delcev 

skozi gorivo in merjenje reaktivnostne vrednosti gorivnih elementov (Ravnikova metoda). Prvi 

dve metodi sta težje izvedljivi in potrebujeta eksperimentalno opremo, ki omogoča skeniranje 

goriva zunaj reaktorske sredice, medtem ko je pri slednji potrebno samo premikati gorivne 

elemente v sredici na različne položaje ter meriti spremembe reaktivnosti. Preko meritve 

spremembe reaktivnosti pa lahko s pomočjo izračunanih zvez med zgorelostjo in reaktivnostno 

vrednostjo posameznih gorivnih elementov določimo zgorelost gorivnega elementa 

Na raziskovalnem reaktorju TRIGA na IJS smo Aprila 2022 izvedli eksperiment določitve 

zgorelosti gorivnih elementov s pomočjo tako imenovane Ravnikove metode, kjer smo 7 gorivnih 

elementov odstranili iz sredice in jih nato posamično vstavljali v naprej določeno pozicijo C2 in 

pri tem merili vpliv na presežno reaktivnost. Opazili smo, da je relativen vpliv reaktivnosti 

odvisen od zgorelosti gorivnih elementov v razponu od 30 do 150 pcm-jev. Dodatno je bil narejen 

še nov eksperiment, kjer smo analizirali vpliv reaktivnosti sredice pri menjavi dveh gorivnih 

elementov z različno zgorelostjo. Pri izmenjavi dveh različno zgorelih gorivnih elementov je bila 

opažena korelacija med spremembo reaktivnosti in razliko zgorelosti gorivnih elementov. Razlika 

v reaktivnosti je v tem primeru tudi odvisna od lokacije menjav, saj imajo gorivni elementi v 

notranjih lokacijah večji vpliv na reaktivnost sredice, v primerjavi s perifernimi lokacijami. Vpliv 

smo določili računsko, kjer smo z Monte-Carlo metodo izračunali korelacijo med posameznimi 

gorivnimi elementi in lokacijam v sredici. S tem nam je uspelo z novo metodo (tako imenovano 

»izmenjalno metodo ali metodo izmenjave gorivnih elementov«) določiti zgorelosti gorivnih 

elementov in jih preveriti z že obstoječo Ravnikovo metodo. Pridobljeni rezultati bodo v 

prihodnosti uporabljeni za validacijo izračunov zgorelosti gorivnih elementov na reaktorju 

TRIGA. 
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Priprava kompleksnih geometrijskih modelov je tako v fuziji kot tudi drugje v reaktorski fiziki 

zelo razširjena, vendar tudi časovno zamudna. To še posebej velja v fazah razvoja koncepta in 

optimizacije reaktorja, kjer gredo modeli čez fazo iterativnega razvoja. Sprva model ustvari 

inženir katerega strokovnjaki nato testirajo , pogostokrat z več variacijami, da kot skupen rezultat 

lahko predlagajo najboljši kompromis in s tem vodijo smer nadaljnjega razvoja modelov. 

Pretvorba modelov za splošno uporabo v modele za nevtronske analize je tipično precej časovno 

potratna in vključuje veliko človeškega dela. Taka pretvorba za zelo kompleksne modele lahko 

traja tudi mesece. Po enem krogu analiz se predlagane spremembe pridobljene s strani različnih 

analiz implementirajo v nov model, potem pa lahko spet preteče veliko časa za pripravo novih 

modelov, kar upočasnjuje hitrost iteracij. Hitrejša priprava modelov, ki so lahko bolj raznoliki in 

ki jih lahko relativno enostavno uporabimo v nevtronskih analizah bi tako pomenila, da bi lahko 

analizirali več primerov in pospešili potek iteracije zasnove reaktorja. 

Prispevek je osredotočen na parametrično modeliranje tokamakov. Pri tej metodi uporabimo 

nekaj odprto-kodnih knjižnic programskega jezika Python in sicer CadQuery ter Paramak in 

STOK (simple tokamak), ki je posledica mojega dela na Odseku za reaktorsko fiziko. Navedena 

orodja so podlaga za gradnjo parametričnih modelov, saj vsebujeta že v naprej pripravljena orodja 

za modeliranje komponent reaktorja. Projektiranje tako ustvarjenega parametričnega modela 

začnemo z dogovorom o geometriji modela na osnovi fiksnih parametrov, ki jih v analizi ne bomo 

spreminjali in definiciji spreminjajočih parametrov , ki bi bili za specifično analizo najbolj 

smiselni (npr. za nevtroniko bi lahko parametrizirali velikosti špranj med komponentami in 

debelino ščita v odprtinah reaktorja). Omenjene parametre nato variiramo in tako analiziramo 

različne modele. Med tem ko je priprava posameznega parametričnega modela tipično 

zahtevnejša kot priprava posameznega modela, pa je pomočjo parametričnega modela možno 

analizirati mnogo več različnih modelov, znaten del opisa geometrije pa je lahko uporaben tudi 

po spremembi modela. 

Tako zasnovan parametrični model lahko nato na primer uporabimo tudi z genetskimi algoritmi, 

kjer algoritem sam upravlja s parametri, tako da skuša dobiti rešitev, ki je optimizirana glede na 

željen parameter oz. več njih. S tem pa bi lahko še dodatno  zmanjšali čas potreben za optimizacijo 

koncepta. 
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Zaradi nadgradnje fuzijskega reaktorja TCV in posledično večjega pridelka nevtronov je potrebno 

povečati ščitenje pred nevtroni in žarki gama okoli samega tokamaka TCV. Načrtovanje ščita 

zahteva množico izračunov transporta delcev z metodo Monte Carlo. Najprej smo naredili in 

posodobili podroben računski model tokamaka in zgradbe, v kateri se nahaja, s programskim 

orodjem za stohastični transport delcev - MCNP. Izračunane hitrosti doz smo primerjali z 

merjenimi. 

Primerjava izračunov prvotnega MCNP modela5 z meritvami6 je pokazala veliko odstopanje, 

izračunane doze so bile do 10× previsoke. Zato smo računski model posodobili in izvedli 

občutljivostne študije, to je dodajanje manjkajočih struktur in komponent in prilagajanje gostot. 

Z občutljivostnimi študijami smo ovrednotili vpliv določenih teles. Poleg tega smo ocenili vpliv 

povratnega sipanja s strehe zgradbe na dozne hitrosti izven zidov hale reaktorja.  

Izračuni posodobljenega MCNP modela so veliko bližje meritvam. Rezultati so relevantni tudi za 

ITER in DEMO, kjer bodo validirani izračuni hitrosti doz ključnega pomena za varno obratovanje 

reaktorjev. 

 

 

 

 

 

                                                           
 

5 B. Kos and L. Snoj, Pre-design MCNP calculations for the TCV neutron shielding, IJS Work Report 

(2020) 
6 P. Blanchard and J. Dubray, Radiation safety (with NBI), dose measurements (past and future), 

presentation at Swiss Plasma Center, 6.10.2020 
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Zadrževanje plazemskih ionov ter razumevanje njihovih fizikalnih principov velja za eno ključnih 

nalog za zanesljivo delovanje fuzijskih reaktorjev tipa tokamak. Pretekle meritve na tokamakih 

so pokazale, da pri reakcijah hitrih ionov s plazemskimi ioni ali z nečistočami v plazmi, kot so 

berilij, ogljik, kisik in dušik, nastanejo žarki gama. Spektroskopija le-teh omogoča merjenje 

hitrosti fuzijskih reakcij v plazmi ter določitev zadrževanja fuzijskih reakcijskih produktov, kot 

so delci alfa v plazmi7. 

Računska podpora meritvam žarkov gama v tokamakih se zaradi zapletene geometrije tokamakov 

reaktorjev najpogosteje izvaja z metodo Monte Carlo. Vsaka simulacija Monte Carlo temelji na 

treh stebrih: fizika interakcije žarkov gama s snovjo, geometrija in sestava preučevane naprave 

ter izvor žarkov gama. Začetni korak vsake Monte Carlo simulacije je nastanek simuliranih 

delcev. Njihove lastnosti, kot so energija, prostorska porazdelitev in smer leta, temeljijo na 

fizikalnih modelih. Izvor žarkov gama v tokamakih temelji na parametrih plazme, kot so 

temperatura ter gostota ionov, koncentracija nečistoč, itd. Povezava med fiziko plazme in izvorom 

žarkov gama je tako ključnega pomena za natančne Monte Carlo transportne simulacije za 

podporo eksperimentalnim meritvam. 

V prispevku bodo predstavljeni rezultati primerjave merjenih spektrov žarkov gama na tokamaku 

JET med eksperimentalno kampanjo DD izvedeno v letu 2019, ter izračunanih spektrov z metodo 

Monte Carlo, za katero je bila razvita metodologija realističnega plazemskega izvora žarkov 

gama8. Primerjava je pokazala dobro ujemanje tako v obliki spektra kot tudi v absolutnih 

vrednostih v tangencialnem detektorju, ki se nahaja na koncu 20 metrov dolgega in 20 cm 

širokega vidnega polja9.

                                                           
 

7 M. Nocente, et al., Nuclear Fusion 52, 2012. 
8 A. Žohar, et al., Fusion Engineering and Design 163, 2021. 
9 A. Žohar, et al., Nuclear Fusion. 62, 2022. 
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Kovinski hidridi so zaradi sposobnosti shranjevanja velikega deleža vodika tehnološko zanimivi 

materiali. Veliko zanimanje za cirkonijeve hidride izvira predvsem iz jedrske industrije, kjer se 

uporabljajo kot moderator nevtronov v jedrskih reaktorjih. Reaktorji TRIGA imajo edinstveno 

sestavo goriva, homogeno mešanico 20 % obogatenega urana in cirkonijevega hidrida (razmerje 

ZrH je blizu 1,6), kar je glavni vzrok za prompten negativni temperaturni koeficient reaktivnosti. 

Zato je razumevanje temeljnih atomističnih lastnosti cirkonijevih hidridov zelo pomembno.  

ZrHx obstaja v več fazah z različno stehiometrijo, od katerih sta najpogostejši δ faza (pri sobni 

temperaturi prevladujoča za 1,56 < x < 1,64) in ε faza (pri sobni temperature prevladujoča pri x 

> 1,74). Trenutni ENDF/B-VIII.0 ZrHx termični jedrski podatki ne razlikujejo med fazama. 

Podatke sipanja termičnih nevtronov za ZrH2 v ε fazi smo pridobili s pomočjo izračunov iz prvih 

načel. Namen je bil primerjati izračunane podatke s trenutnimi ENDF/B-VIII.0 termičnimi 

jedrskimi podatki. Z uporabo računalniške kode VASP, ki podpira teorijo funkcionalne gostote, 

je sistem modeliran in sproščen v osnovno stanje. Nato so s perturbacijo atomskih položajev 

izračunane konstante medatomskih sil. Ko so pridobljene konstante medatomskih sil, se le-te 

prenesejo v program Phonopy, ki izvaja izračune mrežne dinamike, v katerih se iščejo rešitve 

dinamične matrike. Rešitve sestavljajo disperzijska razmerja sistema, iz katerih se z uporabo 

postopka geometrijskega vzorčenja izračuna atomska vibracijska gostota stanj 10. Če je znana 

gostota stanj lahko s pomočjo programa LEAPR, ki je modul programa NJOY izračunamo sipalni 

zakon in vse ostale povezane količine.

                                                           
 

10 A. I. Hawari, I. I. Al-Qasir, V. H. Gillette, B. W. Wehring, T. Zhou, Ab Initio Generation of Thermal Neutron 

Scattering Cross Sections, Physor 2004, Chicago.  
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Analiza občutljuvosti je postopek, pri katerem ugotavljamo odvisnost izhodnih parametrov od 

vhodnih podatkov modela. Rezultate analize lahko v reaktorski fiziki med drugim uporabimo za 

prepoznavo in potencialno izboljšavo podatkov, ki imajo velik vpliv na rezultate transportnih 

izračunov. Občutljivostne profile lahko v reaktorski fiziki pridobimo z uporabo determinističnih 

transportnih izračunov, pri katerih informacijo o občutljivosti izluščimo iz direktnega in 

adjugiranega fluksa, ali z matematično analizo skupine stohastičnih transportnih preračunov. 

Tipično se iz stohastičnih preračunov občutljivostne profile izračuna tako, da vsak vhodni 

parameter v ločeno perturbiramo za majhno vrednost in opazujemo vpliv na rezultat. V tem 

povzetku predstavljamo alternativno metodo, pri kateri več vhodnih parametrov stohastičnega 

izračuna perturbiramo hkrati, pri tem pa namenoma ne upoštevamo korelacij med njimi. 

Občutljivostne koeficiente potem pridobimo z metodo linearne regresije, ki jo je zaradi 

nekoreliranosti vzorčenih vhodnih parametrov mogoče opraviti neodvisno za vsak parameter. V 

tem primeru je poleg transportnega izračuna stohastične narave tudi sama metoda vzorčenja 

podatkov za analizo občutljivosti, v principu pa je možna tudi kombunacina stohastičnega 

vzorčenja in determinističnega transporta.
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