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Seznam použitých zkratek 

 

BR Boundary Representation (technika modelování geometrických objektů 
implementovaná ve výpočetním kódu MCNP) 

  
CAD Computer-Aided design (počítačem podporované projektování/kreslení) 
  
CADIS Consistent Adjoint Driven Importance Sampling (metoda optimalizace výpočtů 

implementovaná v modulech MONACO/MAVRIC kódu SCALE) 
  
CSG Constructive Solid Geometry (technika modelování geometrických objektů 

implementovaná ve výpočetním kódu MCNP) 
  
DXTRAN technika redukce variance implementovaná ve výpočetním kódu MCNP 
  
HVB hlavní výrobní blok 
  
JE jaderná elektrárna 
  
MAVRIC MONACO with Automated Variance Reduction using Importance Calculations 

(výpočetní modul kódu SCALE) 
  
MCNP general-purpose Monte Carlo N-Particle code (univerzální Monte Carlo kód pro 

simulaci transportu záření) 
  
MELCOR výpočetní kód zaměřený na modelování vývoje těžkých havárií tlakovodních a 

varných reaktorů 
  
MONACO univerzální Monte Carlo kód pro simulaci transportu záření (výpočetní modul 

kódu SCALE) 
  
ORIGEN Oak Ridge Isotope GENeration (výpočetní modul kódu SCALE) 
  
RO radiační ochrana 
  
SCALE Standardized Computer Analysis for Licensing Evaluation (výpočetní kód) 
  
VVER 1000 vodo-vodní energetický reaktor (výkonový typ 1000) 
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1 Cíl metodiky 

Jaderné elektrárny jsou významnou součástí kritické průmyslové infrastruktury ČR a státní energetická 

koncepce schválená vládou počítá s dalším rozvojem jaderné energetiky a zachováním jejího podílu 

na výrobě elektrické energie v rámci energetického mixu. Základním požadavkem pro využívání 

jaderné energie je spolehlivý a bezpečný provoz jaderných elektráren a eliminace veškerých rizik 

souvisejících s jejich haváriemi. 

Rozsáhlé analýzy a provedené zátěžové testy jaderných elektráren (JE) po havárii ve Fukušimě ukázaly, 

že současná koncepce ochrany do hloubky (defence in depth) na provozovaných JE může být v 

některých extrémních podmínkách způsobených vnějšími vlivy nedostatečná. Robustnost současných 

jaderných elektráren je koncipována s ohledem na maximální projektovou nehodu. Pro eventuální 

havárie přesahující svými důsledky maximální projektovou nehodu jsou připraveny vnitřní a vnější 

havarijní plány. Havárie v jaderné elektrárně Fukušima I však ukázala, že tyto plány nemusí být 

dostatečné, neboť nepočítají s případnou devastací okolní infrastruktury potenciálními vlivy 

zemětřesení, záplav, extrémních klimatických podmínek nebo rozpadem elektrické sítě a většinou 

neuvažují výskyt těžké havárie na více blocích současně. 

Na základě těchto analýz byly identifikovány a modelovány scénáře těžkých nadprojektových havárií, 

jejich časového vývoje a inventářů radionuklidů, uvolněných mimo primární okruh s cílem získání 

znalostí a návrhů metodik a nástrojů pro účinné řízení těžkých havárií a minimalizaci jejich následků. 

Významnou součástí realizace opatření pro snížení následků a zvládání těžkých havárií je i znalost 

distribucí dávek v prostorách JE a blízkém okolí v případě uvažovaných těžkých havárií, která je 

nezbytná jak z hlediska havarijního plánování a radiační ochrany zasahujícího a monitorujícího 

personálu, tak z hlediska požadavků na parametry systémů monitorování, ev. (v nejkritičtějších 

podmínkách) i radiační odolnosti komponent využívaných technických prostředků, ale nabízí využití i 

pro orgány státní správy a státního dozoru. 

Cílem této metodiky je podat praktický postup pro stanovení distribucí dávek v prostorách JE 

a blízkém okolí pro zadané zdrojové členy, v obecném případě na základě modelu dispozičního řešení 

dané JE a výpočtu metodou Monte Carlo pomocí kódů SCALE (modul MONACO použitý v sekvenci 

MAVRIC) nebo MCNP. Konkrétním řešením je aplikace obecné metodiky na model HVB VVER 1000 

a zdrojové členy pro 10 vybraných scénářů těžkých havárií. 
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2 Popis metodiky  

Metodika je založena na využití výpočetních kódů pro simulaci transportu záření SCALE a MCNP. 

 

2.1 Popis výpočetních kódů pro simulaci transportu záření 

V rámci konkrétního řešení navržené metodiky byly použity uvedené výpočetní kódy vhodné pro 

použití k odhadu radiační situace uvnitř (nebo v blízkém okolí) hlavního výrobního bloku (HVB) jaderné 

elektrárny na základě znalostí parametrů zdrojového členu (geometrické rozložení, emisní spektrum 

zdroje, popř. hmotnostní zastoupení jednotlivých radionuklidů v různých částech geometrie úlohy). 

Kód SCALE (konkrétně modul pro simulaci transportu záření – MONACO – v rámci sekvence MAVRIC) je 

aktuálně jediným světově rozšířeným kódem s automatickým nastavení metod zefektivnění výpočtů, 

tj. zvýšení přesnosti výsledku v daném výpočetním čase. Kód MCNP je celosvětově obecně uznávaný 

jako standard v širokém spektru aplikací a použití Monte Carlo simulace pro transport ionizujícího 

záření látkou. Podrobnější specifikace kódů z hlediska jejich využití v rámci navržené metodiky je 

v následujících odstavcích. 

 

2.1.1 SCALE (Standardized Computer Analysis for Licensing Evaluation) 

SCALE je simulační kód použitelný ke komplexnímu modelování, simulacím a analýze v oblasti jaderné 

bezpečnosti. Kód je vyvíjen v Oak Ridge National Laboratory ve spolupráci s U. S. Nuclear Regulatory 

Commission, U. S. Department of Energy a National Nuclear Security Administration. V jaderné 

bezpečnosti je kód použitelný zejména v oblasti reaktorové fyziky, výpočtu kritičnosti, stínění 

a tepelných aspektů chování jaderného paliva a použitého pokrytí, analýze radiačního stínění, 

charakterizaci vyhořelého jaderného paliva, atd. Aktuální verze kódu SCALE je verze 6.2 [4]. 

Kód SCALE má modulární strukturu, tj. obsahuje několik společným „jádrem“ vzájemně provázaných 

modulů, zajišťujících jednotlivé specifické aplikace/funkce.  Z hlediska aplikace popisované metodiky je 

důležitý zejména modul MONACO v použití v sekvenci MAVRIC. 

 

MONACO 

MONACO je univerzální Monte Carlo kód pro simulaci transportu záření materiálem, a to záření 

generovaného a emitovaného z fixního zdroje (tj. nemožnost změny parametrů zdrojového členu 

během simulace). Uživatelský vstupní soubor musí vždy obsahovat specifikaci datových souborů 

účinných průřezů, popis geometrického/materiálového uspořádání modelu (s použitím SGGP – SCALE 

General Geometry Package), popis zdrojového členu jako funkci polohy, energie a směru emise 

zdrojových částic, a také popis tallies – skórovacích procedur, které určují, v jakých oblastech, 

bodových detektorech, nebo elementech zadaných mřížových (mesh) struktur budou zaznamenávány 

uživatelem požadované výsledky. Základním výsledkem je vždy odhad toku částic v daném místě 

prostoru, pomocí konverzních funkcí (závislých na energii skórované částice) je možno tuto veličinu 

přepočítat na jinou, např. prostorový dávkový ekvivalent, atd. Ke snížení rozptylu výsledku, tj. zvýšení 

přesnosti výsledku, je možné v rámci Monte Carlo simulace použít metody redukce variance jako 

biasing zdroje, weight windows, a to jak v geometrii popisu modelu, tak v geometrii na geometrii 
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modelu nezávislé (tj. v nezávisle definované mříži/mesh). Kód je použitelný v širokém energetickém 

intervalu pro simulaci interakcí fotonů a neutronů. Až do verze SCALE 6.1 bylo možno v rámci 

MONACO používat jen grupovaná data účinných průřezů (multi-group data), od verze 6.2 je možno 

používat i data energeticky spojitého průběhu (continuous-energy data). [4,5] 

 

MAVRIC 

Modul MONACO může být použit jako samostatný Monte Carlo kód pro simulaci transportu záření 

nebo může být zařazen do sekvence MAVRIC (MONACO with Automated Variance Reduction using 

Importance Calculations). Jak již vyplývá z akronymu MAVRIC, jedná se o sekvenci, která na základě 

svých algoritmů optimalizuje výpočetní úlohu z hlediska její efektivnosti a dosažení přesnějšího 

výsledku v daném výpočetním čase. Tuto automatizovanou metodu redukce variance je vhodné využít 

zejména v simulacích s rozsáhlou geometrií s materiály vysokých účinných průřezů pro absorpci, resp. 

rozptyl simulovaných částic – typicky v simulacích k analýze stínících konstrukcí („deep penetration 

problem“). Sekvence MAVRIC je založen na CADIS (Consistent Adjoint Driven Importance Sampling), 

popř.  

FW-CADIS (Forward Weighted CADIS) metodologii, která zohledňuje zároveň rozložení importace 

v prostoru geometrie a biasing zdroje. Pro generování dat účinných průřezů používá MAVRIC moduly 

CSAS/ICE. I na základě těchto informací následně MAVRIC vygeneruje „hrubou“ 3D pravoúhlou 

prostorou síť, ve které vypočítá (pomocí modulu Denovo) „adjoint flux“ (v místě zdrojového členu) 

jako funkce polohy a energie částic. Na základě těchto informací MAVRIC vygeneruje mapy importance 

(resp. váhových oken) v prostoru geometrie simulace, popř. i k biasingu zdroje. Informace jsou pak 

dále předány (funkčnímu) modulu MONACO kódu SCALE a využity v Monte Carlo simulace transportu 

záření, resp. skórování v definované geometrii. [4,5]. 

Modul obdobný MAVRIC, tj. modul „automatizovaných metod redukce variance“ není v takovéto 

podobě implementován v žádném jiném veřejně dostupném Monte Carlo kódu. Kód SCALE je tedy 

v tomto výjimečný a právě např. v aplikacích bezpečnosti v jaderných elektrárnách je proto velice 

efektivní v porovnání s ostatními kódy. [6,7,8] 

 

2.1.2 MCNP (Monte Carlo N-Particle) 

MCNP je celosvětově rozšířená a ověřená rodina MC kódů se širokým spektrem použiti. Software je 

vyvíjen v Los Alamos National Laboratory za podpory U. S. Department of Energy. Kód je použitelný 

pro většinu výpočtů v oblasti reaktorové fyziky a jaderné bezpečnosti, výpočtů stínění, dozimetrických 

výpočtů, radiační ochrany, ale i medicíny a dalších.  

Novější verze programu MCNP umožňuji kromě „běžných“ částic jako jsou protony, neutrony, fotony, 

elektrony simulovat i jejich antičástice, další leptony, baryony, a některé lehké ionty, celkem jde o 

34 typů částic [9,10,11,12,13,14]. Aktuální stabilní verze z rodiny kódů MCNP je verze MCNP 6.2, která 

byla vydána po spojení vývojových větví MCNP5, resp. MCNPX [13,14]. 

Výhodou MCNP je možnost jednoduchého zadaní detailní geometrie systému bez nutnosti znalosti 

jakéhokoli programovacího jazyka. Další výhodou může být přímo v programu vestavěny modul 

pro zobrazení geometrie modelovaného systému (modul PLOT) a modul pro grafické zobrazeni 

výsledků, např. energetických/úhlových spekter (modul MCPLOT). I v MCNP je implementováno i 

několik metod redukce variance, včetně biasingu zdroje a weight windows (i mesh based), resp. 

statistické testy pro odhad spolehlivosti výsledků [13,14]. 
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2.2 Metody popisu geometrie HVB VVER 1000 

Sestavení modelu HVB VVER 1000 je z hlediska popisu geometrie stavebních konstrukcí vzhledem 
k jejich složitosti relativně náročným úkolem. Ten je komplikován i skutečností, že k dispozici je 
většinou jen 2D (v tom lepším případě ve formátu CAD) výkresová dokumentace v několika 
horizontálních a několika (typicky jen dvou) vertikálních řezech. Na druhé straně je ale zřejmé, že popis 
a optimalizace geometrického popisu úlohy může hrát významnou roli v efektivitě modelových 
výpočtů, ale i správnosti výsledků simulačních výpočtů.  
 
Při existenci CAD výkresů je potenciálně možné použít některý (pokud je dostupný) z nástrojů 
pro konverzi modelů CAD -> popis geometrie v daném kódu. Tento přístup ale většinou vyžaduje 
modifikovat existující 2D (půdorysnou) výkresovou dokumentaci přidáním třetí dimenze na 3D model 
HVB. Využití nástrojů pro takovou extenzi půdorysných výkresů je však obecně velmi problematické 
a naráží na nedostatečnou detailnost dostupných výkresových podkladů. Jistou komplikací může být 
i to, že některé používané CAD struktury (např. splinové plochy) nejsou kódy pro simulaci transportu 
záření podporovány, což vede k nutnosti zavádění manuálních aproximací a doplňků a komplikacím z 
hlediska dalšího zpracování (doplnění materiálového složení, vložení technologických zařízení, 
případných oprav, úprav a optimalizací).  

Druhou (a z výše uvedených důvodů preferovanou) cestou tvorby geometrického modelu je manuální 
zadání geometrického modelu na základě dostupné výkresové dokumentace. Při tomto manuálním 
zadávání je vždy vhodné využít vizuální editory k podpoře tvorby a grafického zobrazení (2D řezy, popř. 
3D pohled) a diagnostice chyb vytvářeného geometrického modelu. Výhodou výše zmíněných kódů 
SCALE a MCNP je, že generují geometrický popis modelu v textovém formátu, a tedy je možno popis 
modelu nezávisle (v běžném textovém editoru) upravovat. Lze předpokládat, že pro jakékoliv současně 
budované a budoucí jaderné instalace již bude k dispozici kompletní 3D CAD výkresová dokumentace, 
kterou bude možno vhodnými SW nástroji převést přímo do geometrického popisu modelu ve formátu 
pro SCALE nebo MCNP (aktuálně podporováno např. kódem SuperMC [15]). 

Vzhledem ke složitosti geometrie samotné stavby, ale i dalších technologických částí je vhodné (ale 
i nutné) geometrii zjednodušit, nepopisovat detaily, popř. nevýznamné prvky, jejichž zahrnutím 
do geometrie modelu by docházelo jen k prodlužování výpočetního času bez větších vlivů (v rámci 
statistických nejistot) na správnost výsledku. Konkrétní případy, kdy je vhodné popis geometrie 
modelu HVB zjednodušit jsou např. vynechání příček, jejichž tloušťka je menší než 30 cm, neuvažování 
jednoduchých ocelových poklopů (pro uzavření šachet), zanedbání popisu některých technologických 
částí, apod. Zanedbání některých stínících prvků v popisu geometrie představuje obecně konzervativní 
přístup, je ho však třeba využívat jen v odůvodněných případech a tam, kde v mezích očekávané chyby 
neovlivní požadované výsledky. Při popisu geometrie (a jejího případného zjednodušení) je vhodné 
(s ohledem na efektivitu simulace) uvažovat i o předpokládaných variantách geometrie zdroje 
a zájmovém místě určení zájmové (dozimetrické) veličiny. Z hlediska simulace transportu záření je 
z hlediska popisu geometrie důležité brát zřetel zejména na místa padnoucí svými souřadnicemi mezi 
umístění zdrojového členu a zájmového místa pro odhad zájmové veličiny (příkladem může být, že 
v rámci tvorby geometrie HVB nemusí být detailně uvažována obestavba kontejnmentu pokud je 
zdrojový člen umístěn v kopuli kontejnmentu a zájmové místo odhadu dávek potom např. v blokové 
dozorně). 

Z hlediska charakteru stavebních konstrukcí je převládajícím prvkem HVB pravoúhlý hranol a cílovými 
objekty pak jednotlivé místnosti a vybrané prostory (významné z hlediska obsluhy, resp. zásahů 
v havarijních situacích). Z tohoto pohledu je pro tyto struktury výhodnější použití popisu v reprezentaci 
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CSG (tj. popis pomocí tzv. tělesové geometrie)1. Pro popis HVB je vhodné zvolit koncepci popisu 
obvodových elementů HVB a postupného vyloučení objemů jednotlivých místností, zájmových prostor 
a stavebních konstrukcí z prostor, vymezených integrujícími částmi. Vznikne tak zbytkový prostor 
tvořený chodbami, výklenky a dalšími nespecifikovanými prostorovými elementy, u kterých se 
nepředpokládá ani distribuce zdrojového členu, ani skórování požadovaných veličin radiačního pole, 
resp. dozimetrických veličin. Tento přístup zjednoduší a omezí popis složitého dispozičního řešení 
na potenciálně cílové objemy (místnosti, prostory), ale současně zachová možnost libovolnou část 
zbytkového prostoru dodefinovat jako samostatný nezávislý objem. Výsledné řešení ale musí být 
přizpůsobeno i některým obecným požadavkům a doporučením na strukturu popisu modelu 
(tj. požadavky na používání operátoru doplňku, požadavkům na složitost prostorových elementů 
z hlediska optimalizace doby výpočtů, apod.). Koncepce tvorby modelu je zvolena tak, aby bylo 
případně možno do modelu snadno dodefinovat i technologické prvky instalované v HVB (ev. vhodné 
aproximace jejich popisu).2 

Vzhledem k vysoké složitosti a komplexnosti modelu a výše diskutované náročnosti simulací (tzv. 
„deep penetration problem“) lze očekávat, že v modelu bude (s ohledem na nároky na efektivitu 
výpočtů) nutné cíleně využívat vhodné aproximace a optimalizace z hlediska popisu jak stavebních 
konstrukcí, tak případně technologických zařízení, vhodně aplikovat konzervativní přístupy, apod. 

Sestavenou geometrii modelu je nutno pečlivě ověřit/otestovat zejména z hlediska zaokrouhlovacích 
chyb, které se mohou projevit až v průběhu výpočtů a neodhalí je standardní diagnostické nástroje a 
postupy, implementované v obou kódech Může k nim docházet zejména v oblasti průniků složitějších 
geometrických objektů (toroid, kuželová plocha, apod.) nebo při obecných prostorových 
transformacích takových objektů/ploch. 

Při tvorbě modelu je také vhodné (s ohledem na jeho složitost, rozměry, tloušťky stínících bariér, 
apod.) průběžně provádět odhady efektivity výpočtů a s tím spojených požadavků na aplikaci metod 
redukce variance (viz. v dalších odstavcích metodiky) tak, aby jim bylo v případě potřeby možno model 
přizpůsobit.  
 
 

2.3 Metody popisu zdrojového členu 

Popis zdrojového členu v simulačním výpočtu spočívá v definici polohy (resp. prostorového rozložení 

zdrojového členu), definici energie (popř. distribuce energie), typů ve zdroji generovaných částic, 

a definici směru emise částic. Ve složitějších případech (nebo i z důvodu zefektivnění simulačních 

výpočtů) je možné dodefinovat další parametry jako např. váha částice nebo preferovaná místa ve 

zdroji generovaných částic, popř. preferované směry emise zdrojových částic. 

Pro definici zdrojového členu v geometrii HVB (viz popis výše) je předpokládána znalost všech výše 

uvedených parametrů. Následně je třeba tyto parametry přepsat do syntaxe kódu pro simulaci 

transportu záření materiálem. Pro zmiňované kódy SCALE (modul MONACO v sekvenci MAVRIC) nebo 

MCNP jsou ukázky zadání zdrojových členů, tj. fragmenty vstupních souborů pro simulaci 

                                                           
1
 I když pro kód MCNP se pro popis geometrie modelu primárně používá reprezentace pomocí povrchů (metoda 

BR), oba kódy – SCALE i MCNP – podporují pro popis geometrie použití tzv. tělesové geometrie (CSG). 
2
 Popis geometrie v kódu SCALE je mírně odlišný od popisu v MCNP. Definovaná geometrie ve SCALE je rozdělena 

na více jednotek „units“ (mohou být vzájemně vnořeny). V rámci popisu geometrie HVB je možné jednotlivé 
„units“ definovat s ohledem na uspořádání HVB, tj. např. jednotlivá podlaží, okolí reaktorové nádoby, atd. 
Jedinou podmínkou pro jednotku „units“ je, že vnější hranice musí být tvořena povrchem konvexního objemu. 
Popsaný způsob specifikace geometrie HVB umožňuje jednoduchým a přehledných způsobem kontrolovat 
zahrnutí, resp. nezahrnutí (z hlediska simulace důležitých) částí HVB do simulačního procesu. 
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v jednotlivých kódech, pro vybrané scénáře těžkých havárií uvedeny v Příloze 1 (Katalog zdrojových 

členů).3 

Samostatnou otázkou je potom normování emisních spekter (jako vstupu do Monte Carlo 

transportního kódu), resp. vliv normování na výsledky (a tedy vyhodnocení) simulačních výpočtů. 

Obecně pro většinu výpočetních kódů platí, že výsledky jsou (automaticky) normovány na jednu částici 

generovanou ve zdroji, tj. pro odhad dávek v dané lokalitě HVB pro danou emisi/aktivitu radionuklidů 

ve zdroji je nutné „základní výsledek“ vynásobit příslušným celkovým počtem částic generovaných ve 

zdroji (a odpovídajících dané emisi, resp. aktivitě zdroje). 

Potenciální výhodu kódu MCNP je možnost zadat zdroj přímo pomocí hmotnostního zastoupení 

jednotlivých izotopů bez nutnosti přepočtu na emisní spektrum zdroje. Současná implementovaná 

databáze radionuklidů však zatím neobsahuje všechny radionuklidy inventáře úniků, takže tuto 

možnost přímého zadání zdrojového členu zatím nelze využít.  

 
 

2.4 Metody skórování 

Cílem metodiky je popsat postup k odhadu distribucí dávek v prostorách a blízkém okolí HVB, 

významných z hlediska obsluhy (zejména v situaci těžkých jaderných havárií). V rámci modelových 

výpočtů mohou být radiační pole charakterizována 3D prostorovou distribucí veličiny prostorový 

dávkový ekvivalent (tj. H*(10)), popř. její (jednou) hodnotou, ve vybraném prostoru/místě HVB, 

případně alternativní veličinou příkonu kermy ve vzduchu (dKa/dt). Bodové odhady (tj. tzv. bodové 

detektory – point detectors) dozimetrických veličin jsou ve většině kódů prováděny na základě 

semi-deterministických výpočtů/odhadů fluence částic/energie (vztažené na jednu simulovanou částici 

generovanou ve zdroji). Pro přepočet fluence na zájmovou veličinu (např. prostorový dávkový 

ekvivalent H*(10), který má velmi úzký vztah k limitované veličině efektivní dávka) je možno/nutno 

použít tabelované konverzní faktory. Moderní verze simulačních kódů mají konverzní faktory 

implementovány jako součást interních knihoven. Pro fotonové záření jsou konverzní faktory přepočtu 

fluence-H*(10) prostorový dávkový ekvivalent uvedeny např. v tabulce A.42 v publikaci [21]. 

 
 

2.5 Metody zefektivnění výpočtů 

Vzhledem k tomu, že konstrukce HVB je tvořena (zejména) betonovými stěnami tloušťky desítky 

centimetrů, a odhady dozimetrických veličin (např. H*(10)) je tedy nutné provádět (vzhledem k poloze 

zdroje) za těmito betonovými stínícími konstrukcemi, je aplikace metod zefektivnění výpočtu (někdy 

nazývané také metody redukce variance) v simulačních výpočtech při použití stochastických metod 

pro řešení problému klíčová. Aby nedošlo k nesprávným odhadům výsledků simulačních výpočtů, je 

                                                           
3
 Katalog obsahuje specifikace zdrojových členů pro modely v kódech SCALE a MCNP pro vybrané scénáře 

těžkých havárií jaderných elektráren s reaktory VVER 1000. Jako výchozí data pro sestavení příslušných sekvencí 
pro popis spektrálních fotonových emisí zdrojových členů ve vstupních souborech pro popis modelů v uvedených 
kódech byly využity výsledky z Doporučení SÚJB vypracovaného v rámci řešení projektu bezpečnostního výzkumu 
VG20132015105 Prevence, připravenost a zmírnění následků těžkých havárií českých jaderných elektráren 
v souvislosti s novými poznatky zátěžových testů po havárii ve Fukušimě. Uvedené doporučení specifikuje časový 
vývoj inventářů radionuklidů, uvolněných v průběhu analyzovaných havarijních scénářů vypočtených pro model 
JE s VVER 1000 pomocí kódu MELCOR [16, 17, 18, 19, 20]. Přepočet těchto dat na odpovídající fotonová emisní 
spektra pro účely zadání zdrojových členů pro modelové výpočty distribucí dávek pomocí kódů SCALE a MCNP 
(viz vstupní soubory prezentované v tomto Katalogu) byl proveden s využitím modulu ORIGEN z balíku kódů 
SCALE 6.2. 
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však třeba metody používat velmi obezřetně. Z nabízených (a v kódech dostupných metod zefektivnění 

výpočtu) se jako nutné zdá být použití váhových oken (resp. importance map) a biasing zdroje 

(tj. preference významných částí zdrojového členu z hlediska prostorového členění, resp. energetické 

distribuce emise). Váhová okna (resp. importance map) je možné v některých kódech použít jak 

v geometrii simulace, tak v geometrii na geometrii simulace nezávislé. Z hlediska nutnosti aplikace 

metod redukce variance se jedná o již výše diskutovaný „deep penetration problem“. Jednou 

ze základních metod zefektivnění výpočtu je (již v sekci „metody skórování“ diskutované) použití 

bodových detektorů, tj. deterministických odhadů zájmových veličin v daném místě/bodě. 

Z výše uvedeného hlediska je z diskutovaných kódů nejvýhodnější použití sekvence MAVRIC v kódu 

SCALE. Pro použití sekvence MAVRIC s CADIS, popř. FW-CADIS4, je nutné v bloku importanceMap 

definovat tzv. adjointSource a meshGrid. AdjointSource je definován pomoci dvou komponent: 

prostorové a energetické. Prostorová část představuje bod nebo objem, kde se nachází detektor 

(tj. předdefinovaná skórovací procedura), pro který je prováděna optimalizace výpočtu. Energetická 

část pak stanovuje specifickou odezvu k optimalizaci. MeshGrid je potom 3D mříž tvořena diskrétními 

souřadnicemi rozdělující geometrii do buněk/elementů mříže. Pro správnou funkci meshGrid (v bloku 

importanceMap) je důležité dodržet doporučení uvedené např. v [22, 23]. Po optimalizaci parametrů 

simulace je (jako poslední článek řetězce) spuštěn Monte Carlo modul MONACO (charakteristika 

viz výše). 

Podobnou metodiku výpočtu je možné použít i v kódech typu MCNP, ale vždy s větší nutností 

uživatelského zásahu do vstupního souboru simulačního výpočtu (metodika není založena na CADIS 

metodologii). V MCNP je nutné biasing zdroje (prostorový i energetický) vždy zadávat uživatelsky, 

ke generování importance map je možné použít vestavěný generátor (prostorový/energetický) 

váhových oken. Z nabídky metod zefektivnění výpočtu v kódech rodiny MCNP se v některých přídech 

může aplikovat i metoda DXTRAN sfér [14]. 

Výše diskutované, uživatelsky náročnější optimalizační postupy jsou již v přiložené reálné aplikaci 

metodiky na HVB VVER 1000 (na které byla metodika otestována) implementovány.  

 

2.6 Diskuse 

Na základě znalosti a popisu geometrického uspořádání (stínících) bariér a charakterizace zdrojových 

členů je možné provést simulační výpočty dozimetrických veličin (např. příkonů prostorových 

dávkových ekvivalentů) v místech/profilech/objemech objektu HVB a jeho blízkém okolí, významných z 

hlediska obsluhy a s ohledem na radiační ochranu personálu. 

Hlavní zdroje chyb a jejich možné příčiny lze obecně rozdělit na: 

1. Aproximace v geometrickém a materiálovém popisu modelu analyzovaného objektu 

2. Aproximace v popisu zdrojového členu 

3. Vlastní statistické nejistoty stochastických výpočtů 

V následujících odstavcích jsou jednotlivé body popsány podrobněji, a to včetně analýzy jejich 

možných příčin: 

                                                           
4
 MAVRIC je možné spustit i bez CADIS/FW-CADIS, tj. bez automatického generování importanceMap 
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2.6.1 Aproximace v geometrickém a materiálovém popisu modelu analyzovaného objektu 

Vlastní analýza vždy vychází z technické (nebo podobné) dokumentace uspořádání stavebních 

konstrukcí a jednotlivých (stínících) bariér, popř. instalovaných technologických částí a pro modelové 

výpočty pak z popisu dispozičního řešení zájmových částí objektu a vhodné aproximace jejich 

geometrického uspořádání pro výpočetní model. Tato část je vždy kompromisem mezi detailností 

popisu geometrického uspořádání (tj. mírou prostorového rozlišení) a dostupným výkonem 

výpočetních stanic. Obecně je možno konstatovat, že vynecháním (některých) detailů (např. tenkých 

betonových příček, technologických částí, atd., atp.) je simulační výpočet méně výkonově i časově 

náročný (tj. zvyšuje se efektivita výpočtů) a přitom veden ke konzervativním výsledkům (ostatně, 

konzervativní přístup by měl být důsledně zachován při použití jakýchkoliv významnějších aproximací). 

Na druhou stranu, při zanedbávání částí popisované geometrie by nemělo být zapomínáno na reálný 

stav v objektu vzhledem k dané hodnocené situaci (např. stav vody/médií 

v jímkách/bazénech/nádržích, apod.), a to opět zejména v částech, které jsou na „geometrické 

spojnici“ zdroje záření a místa zájmu odhadu dozimetrické veličiny. Aproximace modelu mohou být 

primárně dány úrovní dostupné výchozí výkresové dokumentace. Vzhledem k počtu jednotlivých 

komponent a celkové složitosti objektu jako je analyzované jaderné zařízení, je nutno zanedbat 

nevýznamné komponenty a vhodným způsobem zjednodušit popis geometrie s ohledem na 

přijatelnou efektivitu výpočtu. 

Vzhledem k velkým tloušťkám stínících bariér může hrát nezanedbatelnou roli i materiálové složení 

komponent modelu. Pokud není přesné materiálové složení známo (tj. není známa prvková analýza 

a hustota daných materiálů) je vhodné (a doporučeno) využít tabulek mezinárodních doporučení 

a standardů a volit konzervativní přístup (např. v modelu definovat nižší z nabízených hustot 

materiálu). 

 

2.6.2 Aproximace v popisu zdrojového členu 

Problematiku odhadu dozimetrických veličin v zájmových místech je nutno vždy hodnotit i ve vztahu 

ke zdrojům záření. Důležitým aspektem je proto popis zdrojů, resp. jejich aproximace zdrojovým 

členem v prováděných výpočtech. Ta je dána v prvé řadě charakterem popisu výstupů modelových 

výpočtů úniků radionuklidů do kontejnmentu pro jednotlivé uvažované havarijní scénáře [3]. Pro 

potřeby vstupních dat zdrojových členů pro kódy SCALE a MCNP je třeba výsledné prostorové 

distribuce hmotnostního zastoupení radionuklidů v inventářích úniků převést na fotonová emisní 

spektra. Pro popis je možno použít např. standardní 47 grupovou energetickou strukturu kódu ORIGEN 

z balíku SCALE (ORIGEN byl využit i pro přepočet výsledků kódu MELCOR – viz data prezentované 

v příloze 1 – Katalog zdrojových členů). Oba kódy (SCALE i MCNP) ale v případě potřeby podporují i 

zcela obecné zadání spektrální distribuce emitovaných částic. 

V případě zdrojového členu se vychází z výstupních dat kódů pro modelování časového průběhu 

uvažovaných havarijních scénářů, např. MELCOR. Zdrojový člen v MELCOR je stanoven pro konkrétní 

stav vyhoření paliva v okamžiku vzniku modelované havarijní situace a je aproximován jako homogenní 

v uvažovaném kontrolním objemu (kompartmentu). Jistou komplikací je, že v kódu MELCOR není 

uvažována radioaktivní přeměna, tj. radionuklid se do daného místa, tj. např. kupole kontejnmentu, 

dostane ve stejném stavu jako byl produkován (a unikl) např. z aktivní zóny, tj. bez jakékoliv přeměny 

na své dceřiné produkty. Teprve od této fáze je možno potenciálně simulovat radioaktivní přeměnu 

uniklého inventáře (což ovšem vyžaduje opakované nezávislé výpočty pro požadované časové 

intervaly), ale již bez další znalosti o časovém vývoji chování úniku v prostorách hermetické zóny (nebo 
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okolí). Specifikace zdrojového členu (daná současnými možnostmi modelování časových průběhů 

jednotlivých havarijních scénářů a nastavením počátečních podmínek vzniku havárie) tak představuje 

významný zdroj nejistot pro metodiku výpočtů. 

 

2.6.3 Vlastní statistické nejistoty stochastických výsledků 

Vlastní statistický rozptyl výsledků modelových výpočtů může být ovlivněn buď přímo, nastavením 

požadovaného počtu modelovaných historií nebo nepřímo, aplikací metod redukce variance. 

Vzhledem ke složitosti geometrie modelu, jeho rozměrům a tloušťkám stínících materiálů (viz 

zmiňovaný „deep penetrating problém“) je pravděpodobnost dostatečného navzorkování malých 

objemů (např. jednotlivých místností) již inherentně až extrémně nízká (geometrická účinnost, resp. 

zeslabovací faktor např. pro blokovou a nouzovou dozornu jsou řádu 10-10, resp. 10-12 až 10-13) a cesta 

zvyšování počtu historií je tak v řadě případů nereálná (i vzhledem ke kvadraticky narůstajícím 

nárokům na dobu výpočtů). Vliv na efektivitu výpočtu má i zastoupení energií v emisním spektrum 

uvažovaného zdrojového členu, kdy s nižší střední energií roste vliv zeslabovacího faktoru. Metody 

redukce variance jsou v případě kódu SCALE schopny zajistit chybu výsledků na úrovni do 5-10 % (na 

úrovni ±1σ). Optimalizace metod redukce variance v MCNP není automatizována, může vyžadovat 

optimalizační zásahy uživatele a zvláště pro silně stíněné prostory (např. pod kontejnmentem) obecně 

negarantuje výsledky na úrovni kódu SCALE, dobré výsledky (na úrovni přijatelné chyby do 5-10 %) lze 

ale dosáhnout např. pro distribuce dávek v blízkém okolí analyzovaného objektu (tj. HVB). 

 

Z hlediska diskuse chyb a spolehlivosti výpočtů lze souhrnně konstatovat: 

 použité aproximace v popisu geometrického uspořádání modelu vedou ke konzervativnímu 

odhadu simulovaných veličin 

 nejistoty v popisu zdrojového členu jsou dány externími vstupními daty a nejsou neurčitostmi 

vnášenými popisovanou metodikou 

 dosažitelné statistické nejistoty výsledků modelových výpočtů závisí na mnoha faktorech 

(poloha analyzované lokality vůči zdrojovému členu, emisní spektrum zdrojového členu, 

optimalizace úlohy). Provedené ověřovací výpočty potvrzují, že lze obecně dosáhnout 

spolehlivosti a přesnosti odhadu, dostatečných pro potřeby hodnocení radiační situace 

(případně jejího časového vývoje), resp. zajištění radiační ochrany zasahujícího a 

monitorujícího personálu, apod.  
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3 Princip metodiky a postup využití 

Metodika popisuje v obecné rovině princip řešení a postupy, umožňující stanovení distribuce dávek 

v prostorách a blízkém okolí JE. Je založena na sestavení 3D modelu stavebního řešení JE a znalosti 

zdrojového členu pro uvažovaný havarijní scénář a Monte Carlo modelových výpočtů transportu záření 

pomocí kódů SCALE nebo MCNP. Řešení je jako metodika v ČR zcela nové. 

Metodika navazuje na výsledky řešení projektů [1, 2] jejichž jedním z výstupů byla metoda modelování 

průběhů a časového vývoje vybraných scénářů těžkých havárií JE a stanovení inventáře úniků 

radionuklidů mimo primární okruh a jejich distribuce v prostorách JE [3]. 

Metodika byla prakticky aplikována na HVB VVER 1000 s využitím zdrojových členů pro 10 vybraných 

scénářů těžkých havárií VVER 1000, které byly odvozeny z modelových inventářů úniků radionuklidů 

pro uvedené havarijní scénáře [3], jako výstupů projektů [1, 2]. 

Metodika je otestována na 3D modelech HVB VVER 1000 pro kódy SCALE (modul MONACO v sekvenci 

MAVRIC) a MCNP a obsahuje katalog zdrojových členů pro 10 vybraných havarijních scénářů jako 

vstupních dat pro modelové výpočty a manuál postupu jejího využití pro konkrétní zadání. Součástí 

metodiky je i postup konverze inventářů úniků radionuklidů (jako primárních dat specifikace 

zdrojových členů) na popis zdrojových členů formou fotonových emisních spekter, zadávaných jako 

vstupní data pro modely transportu záření. 

Za přínos metodiky a využití nových postupů lze považovat 

 využití úplného 3D modelu dispozičního řešení a komponent objektu posuzované JE 

(konkrétně pak jeho příprava pro HVB VVER 1000) 

 implementace výsledků výzkumu, zaměřeného na simulaci průběhů nadprojektových nehod 

a těžkých havárií českých jaderných elektráren, ve formě zdrojových členů pro analyzované 

havarijní scénáře a metodika jejich konverze na vstupní data pro modely transportu záření 

 přímý výpočet dávkového příkonu pro libovolné místo v modelu objektu JE (pro zadaný 

zdrojový člen) včetně informace o spektrálním složení fluence fotonů v daném místě (může 

mít potenciální význam pro požadavky na monitorování) 

 jednoduchá možnost zadání zdrojových členů pro případné další analyzované havarijní 

scénáře 

 možnost sledování časového vývoje distribucí dávek na základě vygenerování zdrojových 

členů pro libovolný časový interval rozpadu radionuklidů primárního inventáře 

 součástí popisu metodiky je i popis koncepce a strategií vytvoření 3D modelu posuzované JE 

v závislosti na dostupné formě výkresové dokumentace  

Modelování distribucí dávek v případech nadprojektových havárií konkrétních JE je náročné a vyžaduje 

odpovídající SW a HW potřebný pro realizaci výpočtů. Aplikaci metodiky na konkrétní zadání by tak 

bylo výhodné řešit na některém z pracovišť, zabývajících se odpovídajícími výpočetními metodami. 
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4 Uplatnění metodiky 

V popsané konkrétní aplikaci metodika umožňuje pro zadaný zdrojový člen stanovení distribuce dávek 

v prostorách HVB VVER 1000 a blízkém okolí. V obecné rovině pak metodika obsahuje popis postupu 

její aplikace na jiný typ JE. Má tak uplatnění v oblasti havarijního plánování pro scénáře těžkých havárií, 

plánování prací zasahujícího a monitorujícího personálu z hlediska RO, organizaci prací k zmírnění 

a odstranění následků těžkých havárií, ev. specifikaci auditu a případných revizí požadavků na 

parametry monitorovacích systémů. Na základě modifikace zdrojového členu podle časové závislosti 

rozpadu radionuklidů primárního inventáře úniků umožnuje modelovat i časový vývoj radiační situace. 

Určena je rovněž pro orgány státní správy a státního dozoru jako nástroj umožňující nezávisle ověřovat 

funkceschopnost havarijních plánů JE a návodů na likvidaci následků havárií s cílem jejich optimalizace. 
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6 Přílohy 

 

6.1 Příloha 1: Katalog zdrojových členů pro vybrané scénáře těžkých havárií VVER 1000 

 

(příloha je ve formě samostatného dokumentu/souboru) 
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6.2 Příloha 2: Popis postupu aplikace metodiky na konkrétní zadání 

Metodika je založena na obecných principech modelování transportu záření a stanovení 

dozimetrických veličin. 

1. Nástroje pro realizaci metodiky 

Praktická aplikace metodiky na analýzu radiační situace pro konkrétní JE a zadané scénáře vyžaduje 

následující nástroje: 

1. 3D model uvažovaných objektů dané JE (ve formátu vstupního souboru pro použitý kód 

pro simulaci transportu záření) 

2. Popis zdrojových členů pro analyzované (havarijní) scénáře 

3. Seznam souřadnic polohy prostor/místností významných z hlediska sledování radiační situace 

zadaných v souřadné soustavě 3D modelu 

2. Požadavky na HW/SW vybavení 

Realizace výpočtů vyžaduje kód pro simulaci transportu záření kompatibilní s popisem 3D modelu 

analyzovaného objektu JE. Požadavky jsou: 

1. Instalace SW uvažovaného transportního kódu (návrh metodiky byl orientován na využití kódů 

SCALE nebo MCNP) 

2. Dostatečně výkonný HW, na kterém je SW transportního kódu provozován (charakter úlohy 

klade vyšší nároky na výpočetní výkon použitého HW) 

3. Realizace metodiky 

Stávající aplikace metodiky je založena na výsledcích řešení projektů5. Obsahuje: 

1. Postup k sestavení 3D modelů HVB VVER 1000 (ale i jiného typu) ve formátu pro kódy SCALE a 

MCNP 

2. Soubor 20 zdrojových členů pro 10 vybraných scénářů těžkých havárií ve 2 výpočetních 

variantách (viz Katalog zdrojových členů v Příloze 1 metodiky) 

3. Seznam souřadnic (v souřadné soustavě modelu) vybraných prostor/místností v objektu HVB 

VVER 1000 a okolí, významných z analýzy radiační situace (zadat je ale možno výpočet 

pro libovolnou polohu v modelu, odečíst souřadnice libovolného prostoru lze pomocí jeho 

vyhledání v grafickém editoru zvoleného transportního kódu). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Programu bezpečnostního výzkumu MV ČR, VG20132015105, 2013–2015. 

   Programu bezpečnostního výzkumu MV ČR, VI20172020076, 2017–2020. 
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4. Postup přípravy konkrétního výpočtu 
 

4.1.   Výpočet pomocí kódu SCALE (sekvence MAVRIC)6 

 

1. Vstupní soubor pro SCALE (sekvence MAVRIC) otevřít ve vhodném (programátorském) 

textovém editoru 

2. Ve zdrojovém souboru vyhledat sekci/odstavec specifikace parametrů zdrojového členu, 

tj. sekci 

read sources 
. 
. 
. 
end sources 
 

a dále sekci se specifikací energetické distribuce emise zdroje příslušející k danému 

havarijnímu scénáři, tj. v sekci/odstavci „read definitions/end definitions“ část  

distribution X 
. 
. 
. 
end distribution 
 

kde X je uživatelem zadané číslo distribuce. 
3. Pro vybraný havarijní scénář (seznam a popis scénářů, vstupních souborů příslušných 

zdrojových členů a jejich identifikace, tj. jmen odpovídajících datových souborů je v Katalogu 

zdrojových členů, který je Přílohou 1 metodiky) upravit sekce zmíněné v bodu 2. (viz výše). 

4. Ze sezamu vybraných souřadnic (viz odst. 4.3) zvolit lokality, pro které má být proveden 

výpočet (ev. v grafickém editoru transportního kódu odečíst souřadnice libovolného 

požadovaného místa, pro které má být proveden výpočet). 

5. V sekci skórování, tj. sekce „read tallies/end tallies“ specifikovat lokaci zájmového místa 
(pro bodový detektor-point detector), popř. objem (pro mřížovou tally-mest tally), struktura 
syntaxe je následující: 

 
 

pointDetector 1 
 title="example of a point detector " 
 locationID=1 
 responseID=11 
 end pointDetector 
 
 
 
 
 
 
meshTally 1 

                                                           
6
  Uvedené příklady syntaxí jsou platné pro SCALE verze 6.2, pro starší verze se může syntaxe mírně lišit  
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 title="example of a mesh tally" 
 gridGeometryID=10 
 responseID=11 
 noGroupFluxes 
end meshTally 

 

kde parametry locationID, gridGeometryID, responseID svými argumenty odkazují k definici 

bodů/mříží/funkcí odezev definovaných v sekci „read definitions/end definitions“, kde jsou 

dané bodové souřadnice definovány dle syntaxe (příklad): 

location 1 
 title="example of a point definition" 
  position    1200.0   -2715.0     870.0 
end location 

 

 mříž potom dle syntaxe (příklad): 

 

gridgeometry  10 
 title="example of a mesh definition" 
 xLinear  50  -3500.0   +3500.0 
 xPlanes  +2400.0 +2460.0 +3270.0 +3390.0   
                 -2400.0 -2460.0 -3270.0 -3390.0   end 
 
 yLinear  50  -3500.0   +3500.0 
 yPlanes  +2400.0 +2460.0 +3270.0 +3390.0  
                 -2400.0 -2460.0 -3270.0 -3390.0   end 
         
 zLinear  50   -660.0   +7000.0 
 zPlanes  -6.6  -4.2  -0.6   0.0   6.0 
                  6.6  10.8  12.0  13.2  13.65  
                  13.77 14.33 17.0  17.8  18.95 
                19.15 36.30 39.9  66.55           end 
 
 make3dmap 
end gridgeometry 

 
 a funkce odezvy potom dle syntaxe (příklad): 

response 11 
 title="Ambient dose equivalent (ICRU-57) - photons - (Sv/h)/(particle/cm2/s)" 
 specialDose=9508 
end response 

 

V případě současného výpočtu pro více vybraných míst (tj. locationID) nebo pro různé 

odezvové funkce (tj. responseID) se počet sekcí příslušného formátu znásobí, tj. např. 

 

 

 

pointDetector 1 
title="example point detector " 
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locationID= 1 
responseID=11 

end pointDetector 
 
 
pointDetector 2 

title="example point detector " 
locationID= 2 
responseID=11 

end pointDetector 
 
pointDetector 3 

title="example point detector " 
locationID= 2 
responseID=12 

end pointDetector 
 

nebo obdobně pro meshTally. 

 

6. Na konci vstupního souboru lze upravit požadovaný počet simulovaných historií – zadáno 

v sekci „read parameters/end parameters“ na řádcích  

  batches=10000 
  perBatch=10000000 

  

kde batches udává počet cyklů, které mají proběhnout a perBatch potom počet částic, které se 

mají v každém jednom cyklu ve zdroji generovat. Celkový počet zdrojových částic, pro který 

proběhne simulace je dán jako součin argumentů batches a perBatch (z každého cyklu jsou ale 

výsledky uloženy ve zvláštním souboru).  

7. Spustit vlastní výpočet. 

8. Analyzovat výstupní výsledkové soubory, popř. výsledkové soubory z různých cyklů (viz bod 6. 

výše) zkombinovat do jednoho, odečíst výsledné hodnoty, atd. 

 

4.2.   Výpočet pomocí kódu MCNP 

 

1. Vstupní soubor pro MCNP otevřít ve vhodném (programátorském) textovém editoru 

2. V sekci specifikace zdrojového členu vyhledat řádek pro import dat zdrojového členu ve tvaru 

 

     READ FILE=s1_MCNP_sourceterm.aux,  

kde text „s1_MCNP_sourceterm.aux“ je název souboru vstupních dat zdrojového členu 

3. Název souboru popisu zdrojového členu nahradit názvem souboru zdrojového členu 

pro vybraný scénář (seznam a popis scénářů, vstupních souborů příslušných zdrojových členů 

a jejich identifikace, tj. jmen odpovídajících datových souborů je v Katalogu zdrojových členů, 

který je přílohou metodiky) 

4. Příslušný datový soubor nahrát do pracovního adresáře pro připravovaný výpočet 
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5. Ze sezamu vybraných souřadnic (viz odst. 4.3) zvolit lokality, pro které má být proveden 

výpočet (ev. v grafickém editoru transportního kódu odečíst souřadnice libovolného 

požadovaného místa, pro které má být proveden výpočet) 

6. V sekci skórování (viz komentář a vzor zadání) zadat pomocí souřadnic (viz výše) polohy míst 

pro stanovení dávky ve tvaru 

 

     f5:p  -600 -2865 -230 100, 

 

kde první tři číselné parametry (-600, -2865, -230) představují souřadnice X, Y a 

Z  požadovaného místa pro výpočet (v daném příkladu je to geometrický střed prostoru 

nouzové dozorny). V případě současného výpočtu pro více vybraných míst lze požadavek zadat 

ve tvaru 

 

    f5:p   X1, Y1, Z1, 100   X2, Y2, Z2, 100 … XN, YN, ZN, 100 

 

nebo ve tvaru 

 

     f5:p     X1, Y1, Z1, 100 

     f15:p   X2, Y2, Z2, 100 

     f25:p   X3, Y3, Z3, 100 

 

     fN5:p   XN, YN, ZN, 100   (N= 3, 4, …, 9, 10, …) 

 

oba způsoby zápisu lze i kombinovat, pozor!, každá položka zápisu požadavku na výpočet musí 

mít unikátní číslo (končící číslovkou 5, tj. f5:p, f15:p, …), které se nesmí v daném vstupním 

souboru opakovat 

7. Na konci vstupního souboru lze upravit požadovaný počet simulovaných historií – zadáno 

na řádku ve tvaru 

 

     nps    1e8  

 

tj. výpočet bude proveden pro soubor 108 částic se spektrální distribucí zadaného zdrojového 

členu (vzhledem ke složitosti geometrie úlohy a dynamickému rozsahu spektrálních distribucí 

zdrojových členů je nutno pro spolehlivé výsledky simulovat velké počty historií)  

8. Spustit vlastní výpočet 

9. Analyzovat výstupní výsledkový soubor, odečíst výsledné hodnoty 
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4.3.   Příklady souřadnic vybraných lokalit 

 

V tabulkách jsou uvedeny příklady souřadnic vybraných míst/lokalit v modelu HVB VVER 1000 

(v případě místností v jejich geometrickém středu, v případě míst mimo objekt v referenční výšce 1 m 

nad terénem/povrchem. Soustava souřadná (tj. souřadnice X, Y, Z) je zavedena dle technické 

dokumentace, na základě které byl model HVB tvořen (rovina XY je horizontální rovinou, orientace osy 

+X od západu na východ, orientace osy +Y z jihu na sever). 

 

Místo Místnost Poloha X Y Z 

      [cm] [cm] [cm] 

bloková dozorna  AE 341 (J) 1200 -2715 870 

nouzová dozorna  AE 052 (J) -600 -2865 -230 

dozorna radiační kontroly AK 422 (S) 1815 3030 1480 

vjezd vlečky    (S) -882 3390 100 

střed manipul. prostoru 
před vjezdem vlečky  

  (S) -882 5476 100 

střed střechy strojovny    (J) -887 -8866 4300 

střecha HVB 

  S 0 2850 4720 

  Z -2850 0 4720 

  J 0 -2850 4720 

  V 2850 0 4720 

vrchol kontejnmentu 
 

  nad HVB 0 0 6755 

+10 m   nad HVB 0 0 7755 

+20 m   nad HVB 0 0 8755 

+30 m   nad HVB 0 0 9755 

+40 m   nad HVB 0 0 10755 

+50 m   nad HVB 0 0 11755 

+75 m   nad HVB 0 0 14255 

+100 m   nad HVB 0 0 16755 

 

Příklad souřadnic vybraných ploch pro výpočet 2D distribucí dávkových příkonů (pro referenční výšku 

1 m nad zvoleným povrchem). Tloušťka voxelu (viz souřadnice Zmin a Zmax) by měla být zvolena 

dostatečně velká s ohledem na efektivitu výpočtu. 

 

Plocha Souřadnice       [cm] Zdoporučené         [cm] 

  Xmin Xmax Ymin Ymax Zmin Zmax 

střecha strojovny -3890 2110 -14390 -3390 4200 4400 

manipulační prostor před 
vjezdem vlečky 

-4800 200 3390 7390 0 200 
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6.3 Příloha 3: Příklady výsledků použití metodiky 

Jako příklad použití metodiky pro výpočet distribuce dozimetrických veličin v okolí analyzované JE 

jsou uvedeny výsledky modelových výpočtů pro vybrané lokality uvnitř a v okolí HVB VVER 1000. 

Výpočty byly provedeny pro veličinu příkon prostorového dávkového ekvivalentu (H*(10)) a příkon 

kermy ve vzduchu (jako veličinu doporučenou pro charakterizaci fotonových polí) ve výšce 1 m nad 

terénem/objektem, uvažované jako referenční pro potřeby radiační ochrany. Uvedeny jsou 

výsledky pro vybrané havarijní scénáře „Úplná ztráta napájeni vlastní spotřeby – dlouhotrvající 

SBO (verze zdrojového členu V1/V2), únik do kontejnmentu“ (v Katalogu zdrojových členů – viz 

Příloha 1 – označeny jako scénáře S02/S04) a scénář „Velká LOCA na hydrouzávěru studené 

smyčky v kombinaci s SBO (verze zdrojového členu V2), únik do kontejnmentu“ (v Katalogu 

zdrojových členů scénář S12). 

Na Obr. 1 je ukázka mapy (z výsledků simulací mesh tally) příkonů H*(10) v vertikálním řezu HVB 

VVER 1000 (vedeného v jeho ose) pro scénář S02, na Obr. 2 je zobrazena závislost příkonu kermy 

ve vzduchu nad vrcholem kontejnmentu v jeho ose pro uvedené tři scénáře, na Obr. 3 pak mapa 

prostorového rozložení dávkového příkonu nad střechou strojovny pro scénář S04 (viz výše). 

Dalším příkladem výsledků je tabulka Tab. 1, obsahující vypočtené příkony kermy ve vzduchu 

pro vybrané body v okolí HVB VVER 1000. 

 

 

Obr. 1: Vypočtené H*(10) [nSv/h] (viz barevná škála) ve vertikální rovině řezu HVB VVER 1000 
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Obr. 2: Závislost příkonu kermy ve vzdchu nad vrcholem kontejnmentu v jeho ose 

Obr. 3 Mapa prostorového rozložení příkonu kermy ve vzduchu nad střechou strojovny 
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X Y Z (per 1 photon) (total)

[cm] [cm] [cm] [pGy/s] [Gy/h] [%]

-882 3390 100 1.838E-15 2.183E-02 9.2 vjezd vlecky  

-882 5476 100 1.429E-15 1.697E-02 10.0 manip. prostor u vjezdu

-887 -8866 4300 3.260E-14 3.871E-01 1.5 stred strechy strojovny

0 2850 4720 9.961E-13 1.183E+01 2.9 strecha HVB  

0 0 6755 2.462E-12 2.924E+01 4.2 vrchol kontejnmentu  

0 0 7755 1.468E-12 1.743E+01 0.9 vrchol +10m                  

0 0 8755 9.372E-13 1.113E+01 2.3 vrchol +20m                  

0 0 9755 6.237E-13 7.407E+00 2.5 vrchol +30m                  

0 0 10755 4.314E-13 5.123E+00 1.0 vrchol +40m                  

0 0 11755 3.151E-13 3.742E+00 0.8 vrchol +50m                  

0 0 14255 1.666E-13 1.978E+00 0.9 vrchol +75m                  

0 0 16755 9.858E-14 1.171E+00 0.9 vrchol +100m                  

Position dKa/dt
Rel. err.

Pozn.

Tab. 1 Vypočtené příkony kermy ve vzduchu pro vybrané body v okolí HVB VVER 1000 
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Seznam použitých zkratek



		BR

		Boundary Representation (technika modelování geometrických objektů implementovaná ve výpočetním kódu MCNP)



		

		



		CAD

		Computer-Aided design (počítačem podporované projektování/kreslení)



		

		



		CADIS

		Consistent Adjoint Driven Importance Sampling (metoda optimalizace výpočtů implementovaná v modulech MONACO/MAVRIC kódu SCALE)



		

		



		CSG

		Constructive Solid Geometry (technika modelování geometrických objektů implementovaná ve výpočetním kódu MCNP)



		

		



		DXTRAN

		technika redukce variance implementovaná ve výpočetním kódu MCNP



		

		



		HVB

		hlavní výrobní blok



		

		



		JE

		jaderná elektrárna



		

		



		MAVRIC

		MONACO with Automated Variance Reduction using Importance Calculations (výpočetní modul kódu SCALE)



		

		



		MCNP

		general-purpose Monte Carlo N-Particle code (univerzální Monte Carlo kód pro simulaci transportu záření)



		

		



		MELCOR

		výpočetní kód zaměřený na modelování vývoje těžkých havárií tlakovodních a varných reaktorů



		

		



		MONACO

		univerzální Monte Carlo kód pro simulaci transportu záření (výpočetní modul kódu SCALE)



		

		



		ORIGEN

		Oak Ridge Isotope GENeration (výpočetní modul kódu SCALE)



		

		



		RO

		radiační ochrana



		

		



		SCALE

		Standardized Computer Analysis for Licensing Evaluation (výpočetní kód)



		

		



		VVER 1000

		vodo-vodní energetický reaktor (výkonový typ 1000)












Cíl metodiky

Jaderné elektrárny jsou významnou součástí kritické průmyslové infrastruktury ČR a státní energetická koncepce schválená vládou počítá s dalším rozvojem jaderné energetiky a zachováním jejího podílu na výrobě elektrické energie v rámci energetického mixu. Základním požadavkem pro využívání jaderné energie je spolehlivý a bezpečný provoz jaderných elektráren a eliminace veškerých rizik souvisejících s jejich haváriemi.

Rozsáhlé analýzy a provedené zátěžové testy jaderných elektráren (JE) po havárii ve Fukušimě ukázaly, že současná koncepce ochrany do hloubky (defence in depth) na provozovaných JE může být v některých extrémních podmínkách způsobených vnějšími vlivy nedostatečná. Robustnost současných jaderných elektráren je koncipována s ohledem na maximální projektovou nehodu. Pro eventuální havárie přesahující svými důsledky maximální projektovou nehodu jsou připraveny vnitřní a vnější havarijní plány. Havárie v jaderné elektrárně Fukušima I však ukázala, že tyto plány nemusí být dostatečné, neboť nepočítají s případnou devastací okolní infrastruktury potenciálními vlivy zemětřesení, záplav, extrémních klimatických podmínek nebo rozpadem elektrické sítě a většinou neuvažují výskyt těžké havárie na více blocích současně.

Na základě těchto analýz byly identifikovány a modelovány scénáře těžkých nadprojektových havárií, jejich časového vývoje a inventářů radionuklidů, uvolněných mimo primární okruh s cílem získání znalostí a návrhů metodik a nástrojů pro účinné řízení těžkých havárií a minimalizaci jejich následků.

Významnou součástí realizace opatření pro snížení následků a zvládání těžkých havárií je i znalost distribucí dávek v prostorách JE a blízkém okolí v případě uvažovaných těžkých havárií, která je nezbytná jak z hlediska havarijního plánování a radiační ochrany zasahujícího a monitorujícího personálu, tak z hlediska požadavků na parametry systémů monitorování, ev. (v nejkritičtějších podmínkách) i radiační odolnosti komponent využívaných technických prostředků, ale nabízí využití i pro orgány státní správy a státního dozoru.

Cílem této metodiky je podat praktický postup pro stanovení distribucí dávek v prostorách JE a blízkém okolí pro zadané zdrojové členy, v obecném případě na základě modelu dispozičního řešení dané JE a výpočtu metodou Monte Carlo pomocí kódů SCALE (modul MONACO použitý v sekvenci MAVRIC) nebo MCNP. Konkrétním řešením je aplikace obecné metodiky na model HVB VVER 1000 a zdrojové členy pro 10 vybraných scénářů těžkých havárií.








Popis metodiky 

Metodika je založena na využití výpočetních kódů pro simulaci transportu záření SCALE a MCNP.



Popis výpočetních kódů pro simulaci transportu záření

V rámci konkrétního řešení navržené metodiky byly použity uvedené výpočetní kódy vhodné pro použití k odhadu radiační situace uvnitř (nebo v blízkém okolí) hlavního výrobního bloku (HVB) jaderné elektrárny na základě znalostí parametrů zdrojového členu (geometrické rozložení, emisní spektrum zdroje, popř. hmotnostní zastoupení jednotlivých radionuklidů v různých částech geometrie úlohy). Kód SCALE (konkrétně modul pro simulaci transportu záření – MONACO – v rámci sekvence MAVRIC) je aktuálně jediným světově rozšířeným kódem s automatickým nastavení metod zefektivnění výpočtů, tj. zvýšení přesnosti výsledku v daném výpočetním čase. Kód MCNP je celosvětově obecně uznávaný jako standard v širokém spektru aplikací a použití Monte Carlo simulace pro transport ionizujícího záření látkou. Podrobnější specifikace kódů z hlediska jejich využití v rámci navržené metodiky je v následujících odstavcích.



SCALE (Standardized Computer Analysis for Licensing Evaluation)

SCALE je simulační kód použitelný ke komplexnímu modelování, simulacím a analýze v oblasti jaderné bezpečnosti. Kód je vyvíjen v Oak Ridge National Laboratory ve spolupráci s U. S. Nuclear Regulatory Commission, U. S. Department of Energy a National Nuclear Security Administration. V jaderné bezpečnosti je kód použitelný zejména v oblasti reaktorové fyziky, výpočtu kritičnosti, stínění a tepelných aspektů chování jaderného paliva a použitého pokrytí, analýze radiačního stínění, charakterizaci vyhořelého jaderného paliva, atd. Aktuální verze kódu SCALE je verze 6.2 [4].

Kód SCALE má modulární strukturu, tj. obsahuje několik společným „jádrem“ vzájemně provázaných modulů, zajišťujících jednotlivé specifické aplikace/funkce.  Z hlediska aplikace popisované metodiky je důležitý zejména modul MONACO v použití v sekvenci MAVRIC.



MONACO

MONACO je univerzální Monte Carlo kód pro simulaci transportu záření materiálem, a to záření generovaného a emitovaného z fixního zdroje (tj. nemožnost změny parametrů zdrojového členu během simulace). Uživatelský vstupní soubor musí vždy obsahovat specifikaci datových souborů účinných průřezů, popis geometrického/materiálového uspořádání modelu (s použitím SGGP – SCALE General Geometry Package), popis zdrojového členu jako funkci polohy, energie a směru emise zdrojových částic, a také popis tallies – skórovacích procedur, které určují, v jakých oblastech, bodových detektorech, nebo elementech zadaných mřížových (mesh) struktur budou zaznamenávány uživatelem požadované výsledky. Základním výsledkem je vždy odhad toku částic v daném místě prostoru, pomocí konverzních funkcí (závislých na energii skórované částice) je možno tuto veličinu přepočítat na jinou, např. prostorový dávkový ekvivalent, atd. Ke snížení rozptylu výsledku, tj. zvýšení přesnosti výsledku, je možné v rámci Monte Carlo simulace použít metody redukce variance jako biasing zdroje, weight windows, a to jak v geometrii popisu modelu, tak v geometrii na geometrii modelu nezávislé (tj. v nezávisle definované mříži/mesh). Kód je použitelný v širokém energetickém intervalu pro simulaci interakcí fotonů a neutronů. Až do verze SCALE 6.1 bylo možno v rámci MONACO používat jen grupovaná data účinných průřezů (multi-group data), od verze 6.2 je možno používat i data energeticky spojitého průběhu (continuous-energy data). [4,5]



MAVRIC

Modul MONACO může být použit jako samostatný Monte Carlo kód pro simulaci transportu záření nebo může být zařazen do sekvence MAVRIC (MONACO with Automated Variance Reduction using Importance Calculations). Jak již vyplývá z akronymu MAVRIC, jedná se o sekvenci, která na základě svých algoritmů optimalizuje výpočetní úlohu z hlediska její efektivnosti a dosažení přesnějšího výsledku v daném výpočetním čase. Tuto automatizovanou metodu redukce variance je vhodné využít zejména v simulacích s rozsáhlou geometrií s materiály vysokých účinných průřezů pro absorpci, resp. rozptyl simulovaných částic – typicky v simulacích k analýze stínících konstrukcí („deep penetration problem“). Sekvence MAVRIC je založen na CADIS (Consistent Adjoint Driven Importance Sampling), popř. 
FW-CADIS (Forward Weighted CADIS) metodologii, která zohledňuje zároveň rozložení importace v prostoru geometrie a biasing zdroje. Pro generování dat účinných průřezů používá MAVRIC moduly CSAS/ICE. I na základě těchto informací následně MAVRIC vygeneruje „hrubou“ 3D pravoúhlou prostorou síť, ve které vypočítá (pomocí modulu Denovo) „adjoint flux“ (v místě zdrojového členu) jako funkce polohy a energie částic. Na základě těchto informací MAVRIC vygeneruje mapy importance (resp. váhových oken) v prostoru geometrie simulace, popř. i k biasingu zdroje. Informace jsou pak dále předány (funkčnímu) modulu MONACO kódu SCALE a využity v Monte Carlo simulace transportu záření, resp. skórování v definované geometrii. [4,5].

Modul obdobný MAVRIC, tj. modul „automatizovaných metod redukce variance“ není v takovéto podobě implementován v žádném jiném veřejně dostupném Monte Carlo kódu. Kód SCALE je tedy v tomto výjimečný a právě např. v aplikacích bezpečnosti v jaderných elektrárnách je proto velice efektivní v porovnání s ostatními kódy. [6,7,8]



MCNP (Monte Carlo N-Particle)

MCNP je celosvětově rozšířená a ověřená rodina MC kódů se širokým spektrem použiti. Software je vyvíjen v Los Alamos National Laboratory za podpory U. S. Department of Energy. Kód je použitelný pro většinu výpočtů v oblasti reaktorové fyziky a jaderné bezpečnosti, výpočtů stínění, dozimetrických výpočtů, radiační ochrany, ale i medicíny a dalších. 

Novější verze programu MCNP umožňuji kromě „běžných“ částic jako jsou protony, neutrony, fotony, elektrony simulovat i jejich antičástice, další leptony, baryony, a některé lehké ionty, celkem jde o 34 typů částic [9,10,11,12,13,14]. Aktuální stabilní verze z rodiny kódů MCNP je verze MCNP 6.2, která byla vydána po spojení vývojových větví MCNP5, resp. MCNPX [13,14].

Výhodou MCNP je možnost jednoduchého zadaní detailní geometrie systému bez nutnosti znalosti jakéhokoli programovacího jazyka. Další výhodou může být přímo v programu vestavěny modul pro zobrazení geometrie modelovaného systému (modul PLOT) a modul pro grafické zobrazeni výsledků, např. energetických/úhlových spekter (modul MCPLOT). I v MCNP je implementováno i několik metod redukce variance, včetně biasingu zdroje a weight windows (i mesh based), resp. statistické testy pro odhad spolehlivosti výsledků [13,14].



Metody popisu geometrie HVB VVER 1000

Sestavení modelu HVB VVER 1000 je z hlediska popisu geometrie stavebních konstrukcí vzhledem k jejich složitosti relativně náročným úkolem. Ten je komplikován i skutečností, že k dispozici je většinou jen 2D (v tom lepším případě ve formátu CAD) výkresová dokumentace v několika horizontálních a několika (typicky jen dvou) vertikálních řezech. Na druhé straně je ale zřejmé, že popis a optimalizace geometrického popisu úlohy může hrát významnou roli v efektivitě modelových výpočtů, ale i správnosti výsledků simulačních výpočtů. 



Při existenci CAD výkresů je potenciálně možné použít některý (pokud je dostupný) z nástrojů pro konverzi modelů CAD -> popis geometrie v daném kódu. Tento přístup ale většinou vyžaduje modifikovat existující 2D (půdorysnou) výkresovou dokumentaci přidáním třetí dimenze na 3D model HVB. Využití nástrojů pro takovou extenzi půdorysných výkresů je však obecně velmi problematické a naráží na nedostatečnou detailnost dostupných výkresových podkladů. Jistou komplikací může být i to, že některé používané CAD struktury (např. splinové plochy) nejsou kódy pro simulaci transportu záření podporovány, což vede k nutnosti zavádění manuálních aproximací a doplňků a komplikacím z hlediska dalšího zpracování (doplnění materiálového složení, vložení technologických zařízení, případných oprav, úprav a optimalizací). 

Druhou (a z výše uvedených důvodů preferovanou) cestou tvorby geometrického modelu je manuální zadání geometrického modelu na základě dostupné výkresové dokumentace. Při tomto manuálním zadávání je vždy vhodné využít vizuální editory k podpoře tvorby a grafického zobrazení (2D řezy, popř. 3D pohled) a diagnostice chyb vytvářeného geometrického modelu. Výhodou výše zmíněných kódů SCALE a MCNP je, že generují geometrický popis modelu v textovém formátu, a tedy je možno popis modelu nezávisle (v běžném textovém editoru) upravovat. Lze předpokládat, že pro jakékoliv současně budované a budoucí jaderné instalace již bude k dispozici kompletní 3D CAD výkresová dokumentace, kterou bude možno vhodnými SW nástroji převést přímo do geometrického popisu modelu ve formátu pro SCALE nebo MCNP (aktuálně podporováno např. kódem SuperMC [15]).

Vzhledem ke složitosti geometrie samotné stavby, ale i dalších technologických částí je vhodné (ale i nutné) geometrii zjednodušit, nepopisovat detaily, popř. nevýznamné prvky, jejichž zahrnutím do geometrie modelu by docházelo jen k prodlužování výpočetního času bez větších vlivů (v rámci statistických nejistot) na správnost výsledku. Konkrétní případy, kdy je vhodné popis geometrie modelu HVB zjednodušit jsou např. vynechání příček, jejichž tloušťka je menší než 30 cm, neuvažování jednoduchých ocelových poklopů (pro uzavření šachet), zanedbání popisu některých technologických částí, apod. Zanedbání některých stínících prvků v popisu geometrie představuje obecně konzervativní přístup, je ho však třeba využívat jen v odůvodněných případech a tam, kde v mezích očekávané chyby neovlivní požadované výsledky. Při popisu geometrie (a jejího případného zjednodušení) je vhodné (s ohledem na efektivitu simulace) uvažovat i o předpokládaných variantách geometrie zdroje a zájmovém místě určení zájmové (dozimetrické) veličiny. Z hlediska simulace transportu záření je z hlediska popisu geometrie důležité brát zřetel zejména na místa padnoucí svými souřadnicemi mezi umístění zdrojového členu a zájmového místa pro odhad zájmové veličiny (příkladem může být, že v rámci tvorby geometrie HVB nemusí být detailně uvažována obestavba kontejnmentu pokud je zdrojový člen umístěn v kopuli kontejnmentu a zájmové místo odhadu dávek potom např. v blokové dozorně).

Z hlediska charakteru stavebních konstrukcí je převládajícím prvkem HVB pravoúhlý hranol a cílovými objekty pak jednotlivé místnosti a vybrané prostory (významné z hlediska obsluhy, resp. zásahů v havarijních situacích). Z tohoto pohledu je pro tyto struktury výhodnější použití popisu v reprezentaci CSG (tj. popis pomocí tzv. tělesové geometrie)[footnoteRef:1]. Pro popis HVB je vhodné zvolit koncepci popisu obvodových elementů HVB a postupného vyloučení objemů jednotlivých místností, zájmových prostor a stavebních konstrukcí z prostor, vymezených integrujícími částmi. Vznikne tak zbytkový prostor tvořený chodbami, výklenky a dalšími nespecifikovanými prostorovými elementy, u kterých se nepředpokládá ani distribuce zdrojového členu, ani skórování požadovaných veličin radiačního pole, resp. dozimetrických veličin. Tento přístup zjednoduší a omezí popis složitého dispozičního řešení na potenciálně cílové objemy (místnosti, prostory), ale současně zachová možnost libovolnou část zbytkového prostoru dodefinovat jako samostatný nezávislý objem. Výsledné řešení ale musí být přizpůsobeno i některým obecným požadavkům a doporučením na strukturu popisu modelu (tj. požadavky na používání operátoru doplňku, požadavkům na složitost prostorových elementů z hlediska optimalizace doby výpočtů, apod.). Koncepce tvorby modelu je zvolena tak, aby bylo případně možno do modelu snadno dodefinovat i technologické prvky instalované v HVB (ev. vhodné aproximace jejich popisu).[footnoteRef:2] [1:  I když pro kód MCNP se pro popis geometrie modelu primárně používá reprezentace pomocí povrchů (metoda BR), oba kódy – SCALE i MCNP – podporují pro popis geometrie použití tzv. tělesové geometrie (CSG).]  [2:  Popis geometrie v kódu SCALE je mírně odlišný od popisu v MCNP. Definovaná geometrie ve SCALE je rozdělena na více jednotek „units“ (mohou být vzájemně vnořeny). V rámci popisu geometrie HVB je možné jednotlivé „units“ definovat s ohledem na uspořádání HVB, tj. např. jednotlivá podlaží, okolí reaktorové nádoby, atd. Jedinou podmínkou pro jednotku „units“ je, že vnější hranice musí být tvořena povrchem konvexního objemu. Popsaný způsob specifikace geometrie HVB umožňuje jednoduchým a přehledných způsobem kontrolovat zahrnutí, resp. nezahrnutí (z hlediska simulace důležitých) částí HVB do simulačního procesu.
] 


Vzhledem k vysoké složitosti a komplexnosti modelu a výše diskutované náročnosti simulací (tzv. „deep penetration problem“) lze očekávat, že v modelu bude (s ohledem na nároky na efektivitu výpočtů) nutné cíleně využívat vhodné aproximace a optimalizace z hlediska popisu jak stavebních konstrukcí, tak případně technologických zařízení, vhodně aplikovat konzervativní přístupy, apod.

Sestavenou geometrii modelu je nutno pečlivě ověřit/otestovat zejména z hlediska zaokrouhlovacích chyb, které se mohou projevit až v průběhu výpočtů a neodhalí je standardní diagnostické nástroje a postupy, implementované v obou kódech Může k nim docházet zejména v oblasti průniků složitějších geometrických objektů (toroid, kuželová plocha, apod.) nebo při obecných prostorových transformacích takových objektů/ploch.

Při tvorbě modelu je také vhodné (s ohledem na jeho složitost, rozměry, tloušťky stínících bariér, apod.) průběžně provádět odhady efektivity výpočtů a s tím spojených požadavků na aplikaci metod redukce variance (viz. v dalších odstavcích metodiky) tak, aby jim bylo v případě potřeby možno model přizpůsobit. 





Metody popisu zdrojového členu

Popis zdrojového členu v simulačním výpočtu spočívá v definici polohy (resp. prostorového rozložení zdrojového členu), definici energie (popř. distribuce energie), typů ve zdroji generovaných částic, a definici směru emise částic. Ve složitějších případech (nebo i z důvodu zefektivnění simulačních výpočtů) je možné dodefinovat další parametry jako např. váha částice nebo preferovaná místa ve zdroji generovaných částic, popř. preferované směry emise zdrojových částic.

Pro definici zdrojového členu v geometrii HVB (viz popis výše) je předpokládána znalost všech výše uvedených parametrů. Následně je třeba tyto parametry přepsat do syntaxe kódu pro simulaci transportu záření materiálem. Pro zmiňované kódy SCALE (modul MONACO v sekvenci MAVRIC) nebo MCNP jsou ukázky zadání zdrojových členů, tj. fragmenty vstupních souborů pro simulaci v jednotlivých kódech, pro vybrané scénáře těžkých havárií uvedeny v Příloze 1 (Katalog zdrojových členů).[footnoteRef:3] [3:  Katalog obsahuje specifikace zdrojových členů pro modely v kódech SCALE a MCNP pro vybrané scénáře těžkých havárií jaderných elektráren s reaktory VVER 1000. Jako výchozí data pro sestavení příslušných sekvencí pro popis spektrálních fotonových emisí zdrojových členů ve vstupních souborech pro popis modelů v uvedených kódech byly využity výsledky z Doporučení SÚJB vypracovaného v rámci řešení projektu bezpečnostního výzkumu VG20132015105 Prevence, připravenost a zmírnění následků těžkých havárií českých jaderných elektráren v souvislosti s novými poznatky zátěžových testů po havárii ve Fukušimě. Uvedené doporučení specifikuje časový vývoj inventářů radionuklidů, uvolněných v průběhu analyzovaných havarijních scénářů vypočtených pro model JE s VVER 1000 pomocí kódu MELCOR [16, 17, 18, 19, 20]. Přepočet těchto dat na odpovídající fotonová emisní spektra pro účely zadání zdrojových členů pro modelové výpočty distribucí dávek pomocí kódů SCALE a MCNP (viz vstupní soubory prezentované v tomto Katalogu) byl proveden s využitím modulu ORIGEN z balíku kódů SCALE 6.2.] 


Samostatnou otázkou je potom normování emisních spekter (jako vstupu do Monte Carlo transportního kódu), resp. vliv normování na výsledky (a tedy vyhodnocení) simulačních výpočtů. Obecně pro většinu výpočetních kódů platí, že výsledky jsou (automaticky) normovány na jednu částici generovanou ve zdroji, tj. pro odhad dávek v dané lokalitě HVB pro danou emisi/aktivitu radionuklidů ve zdroji je nutné „základní výsledek“ vynásobit příslušným celkovým počtem částic generovaných ve zdroji (a odpovídajících dané emisi, resp. aktivitě zdroje).

Potenciální výhodu kódu MCNP je možnost zadat zdroj přímo pomocí hmotnostního zastoupení jednotlivých izotopů bez nutnosti přepočtu na emisní spektrum zdroje. Současná implementovaná databáze radionuklidů však zatím neobsahuje všechny radionuklidy inventáře úniků, takže tuto možnost přímého zadání zdrojového členu zatím nelze využít. 





Metody skórování

Cílem metodiky je popsat postup k odhadu distribucí dávek v prostorách a blízkém okolí HVB, významných z hlediska obsluhy (zejména v situaci těžkých jaderných havárií). V rámci modelových výpočtů mohou být radiační pole charakterizována 3D prostorovou distribucí veličiny prostorový dávkový ekvivalent (tj. H*(10)), popř. její (jednou) hodnotou, ve vybraném prostoru/místě HVB, případně alternativní veličinou příkonu kermy ve vzduchu (dKa/dt). Bodové odhady (tj. tzv. bodové detektory – point detectors) dozimetrických veličin jsou ve většině kódů prováděny na základě semideterministických výpočtů/odhadů fluence částic/energie (vztažené na jednu simulovanou částici generovanou ve zdroji). Pro přepočet fluence na zájmovou veličinu (např. prostorový dávkový ekvivalent H*(10), který má velmi úzký vztah k limitované veličině efektivní dávka) je možno/nutno použít tabelované konverzní faktory. Moderní verze simulačních kódů mají konverzní faktory implementovány jako součást interních knihoven. Pro fotonové záření jsou konverzní faktory přepočtu fluence-H*(10) prostorový dávkový ekvivalent uvedeny např. v tabulce A.42 v publikaci [21].





Metody zefektivnění výpočtů

Vzhledem k tomu, že konstrukce HVB je tvořena (zejména) betonovými stěnami tloušťky desítky centimetrů, a odhady dozimetrických veličin (např. H*(10)) je tedy nutné provádět (vzhledem k poloze zdroje) za těmito betonovými stínícími konstrukcemi, je aplikace metod zefektivnění výpočtu (někdy nazývané také metody redukce variance) v simulačních výpočtech při použití stochastických metod pro řešení problému klíčová. Aby nedošlo k nesprávným odhadům výsledků simulačních výpočtů, je však třeba metody používat velmi obezřetně. Z nabízených (a v kódech dostupných metod zefektivnění výpočtu) se jako nutné zdá být použití váhových oken (resp. importance map) a biasing zdroje (tj. preference významných částí zdrojového členu z hlediska prostorového členění, resp. energetické distribuce emise). Váhová okna (resp. importance map) je možné v některých kódech použít jak v geometrii simulace, tak v geometrii na geometrii simulace nezávislé. Z hlediska nutnosti aplikace metod redukce variance se jedná o již výše diskutovaný „deep penetration problem“. Jednou ze základních metod zefektivnění výpočtu je (již v sekci „metody skórování“ diskutované) použití bodových detektorů, tj. deterministických odhadů zájmových veličin v daném místě/bodě.

Z výše uvedeného hlediska je z diskutovaných kódů nejvýhodnější použití sekvence MAVRIC v kódu SCALE. Pro použití sekvence MAVRIC s CADIS, popř. FW-CADIS[footnoteRef:4], je nutné v bloku importanceMap definovat tzv. adjointSource a meshGrid. AdjointSource je definován pomoci dvou komponent: prostorové a energetické. Prostorová část představuje bod nebo objem, kde se nachází detektor (tj. předdefinovaná skórovací procedura), pro který je prováděna optimalizace výpočtu. Energetická část pak stanovuje specifickou odezvu k optimalizaci. MeshGrid je potom 3D mříž tvořena diskrétními souřadnicemi rozdělující geometrii do buněk/elementů mříže. Pro správnou funkci meshGrid (v bloku importanceMap) je důležité dodržet doporučení uvedené např. v [22, 23]. Po optimalizaci parametrů simulace je (jako poslední článek řetězce) spuštěn Monte Carlo modul MONACO (charakteristika viz výše). [4:  MAVRIC je možné spustit i bez CADIS/FW-CADIS, tj. bez automatického generování importanceMap] 


Podobnou metodiku výpočtu je možné použít i v kódech typu MCNP, ale vždy s větší nutností uživatelského zásahu do vstupního souboru simulačního výpočtu (metodika není založena na CADIS metodologii). V MCNP je nutné biasing zdroje (prostorový i energetický) vždy zadávat uživatelsky, ke generování importance map je možné použít vestavěný generátor (prostorový/energetický) váhových oken. Z nabídky metod zefektivnění výpočtu v kódech rodiny MCNP se v některých přídech může aplikovat i metoda DXTRAN sfér [14].

Výše diskutované, uživatelsky náročnější optimalizační postupy jsou již v přiložené reálné aplikaci metodiky na HVB VVER 1000 (na které byla metodika otestována) implementovány. 



Diskuse

Na základě znalosti a popisu geometrického uspořádání (stínících) bariér a charakterizace zdrojových členů je možné provést simulační výpočty dozimetrických veličin (např. příkonů prostorových dávkových ekvivalentů) v místech/profilech/objemech objektu HVB a jeho blízkém okolí, významných z hlediska obsluhy a s ohledem na radiační ochranu personálu.

Hlavní zdroje chyb a jejich možné příčiny lze obecně rozdělit na:

1. Aproximace v geometrickém a materiálovém popisu modelu analyzovaného objektu

2. Aproximace v popisu zdrojového členu

3. Vlastní statistické nejistoty stochastických výpočtů

V následujících odstavcích jsou jednotlivé body popsány podrobněji, a to včetně analýzy jejich možných příčin:

Aproximace v geometrickém a materiálovém popisu modelu analyzovaného objektu

Vlastní analýza vždy vychází z technické (nebo podobné) dokumentace uspořádání stavebních konstrukcí a jednotlivých (stínících) bariér, popř. instalovaných technologických částí a pro modelové výpočty pak z popisu dispozičního řešení zájmových částí objektu a vhodné aproximace jejich geometrického uspořádání pro výpočetní model. Tato část je vždy kompromisem mezi detailností popisu geometrického uspořádání (tj. mírou prostorového rozlišení) a dostupným výkonem výpočetních stanic. Obecně je možno konstatovat, že vynecháním (některých) detailů (např. tenkých betonových příček, technologických částí, atd., atp.) je simulační výpočet méně výkonově i časově náročný (tj. zvyšuje se efektivita výpočtů) a přitom veden ke konzervativním výsledkům (ostatně, konzervativní přístup by měl být důsledně zachován při použití jakýchkoliv významnějších aproximací). Na druhou stranu, při zanedbávání částí popisované geometrie by nemělo být zapomínáno na reálný stav v objektu vzhledem k dané hodnocené situaci (např. stav vody/médií v jímkách/bazénech/nádržích, apod.), a to opět zejména v částech, které jsou na „geometrické spojnici“ zdroje záření a místa zájmu odhadu dozimetrické veličiny. Aproximace modelu mohou být primárně dány úrovní dostupné výchozí výkresové dokumentace. Vzhledem k počtu jednotlivých komponent a celkové složitosti objektu jako je analyzované jaderné zařízení, je nutno zanedbat nevýznamné komponenty a vhodným způsobem zjednodušit popis geometrie s ohledem na přijatelnou efektivitu výpočtu.

Vzhledem k velkým tloušťkám stínících bariér může hrát nezanedbatelnou roli i materiálové složení komponent modelu. Pokud není přesné materiálové složení známo (tj. není známa prvková analýza a hustota daných materiálů) je vhodné (a doporučeno) využít tabulek mezinárodních doporučení a standardů a volit konzervativní přístup (např. v modelu definovat nižší z nabízených hustot materiálu).



Aproximace v popisu zdrojového členu

Problematiku odhadu dozimetrických veličin v zájmových místech je nutno vždy hodnotit i ve vztahu ke zdrojům záření. Důležitým aspektem je proto popis zdrojů, resp. jejich aproximace zdrojovým členem v prováděných výpočtech. Ta je dána v prvé řadě charakterem popisu výstupů modelových výpočtů úniků radionuklidů do kontejnmentu pro jednotlivé uvažované havarijní scénáře [3]. Pro potřeby vstupních dat zdrojových členů pro kódy SCALE a MCNP je třeba výsledné prostorové distribuce hmotnostního zastoupení radionuklidů v inventářích úniků převést na fotonová emisní spektra. Pro popis je možno použít např. standardní 47 grupovou energetickou strukturu kódu ORIGEN z balíku SCALE (ORIGEN byl využit i pro přepočet výsledků kódu MELCOR – viz data prezentované v příloze 1 – Katalog zdrojových členů). Oba kódy (SCALE i MCNP) ale v případě potřeby podporují i zcela obecné zadání spektrální distribuce emitovaných částic.

V případě zdrojového členu se vychází z výstupních dat kódů pro modelování časového průběhu uvažovaných havarijních scénářů, např. MELCOR. Zdrojový člen v MELCOR je stanoven pro konkrétní stav vyhoření paliva v okamžiku vzniku modelované havarijní situace a je aproximován jako homogenní v uvažovaném kontrolním objemu (kompartmentu). Jistou komplikací je, že v kódu MELCOR není uvažována radioaktivní přeměna, tj. radionuklid se do daného místa, tj. např. kupole kontejnmentu, dostane ve stejném stavu jako byl produkován (a unikl) např. z aktivní zóny, tj. bez jakékoliv přeměny na své dceřiné produkty. Teprve od této fáze je možno potenciálně simulovat radioaktivní přeměnu uniklého inventáře (což ovšem vyžaduje opakované nezávislé výpočty pro požadované časové intervaly), ale již bez další znalosti o časovém vývoji chování úniku v prostorách hermetické zóny (nebo okolí). Specifikace zdrojového členu (daná současnými možnostmi modelování časových průběhů jednotlivých havarijních scénářů a nastavením počátečních podmínek vzniku havárie) tak představuje významný zdroj nejistot pro metodiku výpočtů.



Vlastní statistické nejistoty stochastických výsledků

Vlastní statistický rozptyl výsledků modelových výpočtů může být ovlivněn buď přímo, nastavením požadovaného počtu modelovaných historií nebo nepřímo, aplikací metod redukce variance. Vzhledem ke složitosti geometrie modelu, jeho rozměrům a tloušťkám stínících materiálů (viz zmiňovaný „deep penetrating problém“) je pravděpodobnost dostatečného navzorkování malých objemů (např. jednotlivých místností) již inherentně až extrémně nízká (geometrická účinnost, resp. zeslabovací faktor např. pro blokovou a nouzovou dozornu jsou řádu 10-10, resp. 10-12 až 10-13) a cesta zvyšování počtu historií je tak v řadě případů nereálná (i vzhledem ke kvadraticky narůstajícím nárokům na dobu výpočtů). Vliv na efektivitu výpočtu má i zastoupení energií v emisním spektrum uvažovaného zdrojového členu, kdy s nižší střední energií roste vliv zeslabovacího faktoru. Metody redukce variance jsou v případě kódu SCALE schopny zajistit chybu výsledků na úrovni do 5-10 % (na úrovni ±1σ). Optimalizace metod redukce variance v MCNP není automatizována, může vyžadovat optimalizační zásahy uživatele a zvláště pro silně stíněné prostory (např. pod kontejnmentem) obecně negarantuje výsledky na úrovni kódu SCALE, dobré výsledky (na úrovni přijatelné chyby do 5-10 %) lze ale dosáhnout např. pro distribuce dávek v blízkém okolí analyzovaného objektu (tj. HVB).



Z hlediska diskuse chyb a spolehlivosti výpočtů lze souhrnně konstatovat:

· použité aproximace v popisu geometrického uspořádání modelu vedou ke konzervativnímu odhadu simulovaných veličin

· nejistoty v popisu zdrojového členu jsou dány externími vstupními daty a nejsou neurčitostmi vnášenými popisovanou metodikou

· dosažitelné statistické nejistoty výsledků modelových výpočtů závisí na mnoha faktorech (poloha analyzované lokality vůči zdrojovému členu, emisní spektrum zdrojového členu, optimalizace úlohy). Provedené ověřovací výpočty potvrzují, že lze obecně dosáhnout spolehlivosti a přesnosti odhadu, dostatečných pro potřeby hodnocení radiační situace (případně jejího časového vývoje), resp. zajištění radiační ochrany zasahujícího a monitorujícího personálu, apod. 








Princip metodiky a postup využití

Metodika popisuje v obecné rovině princip řešení a postupy, umožňující stanovení distribuce dávek v prostorách a blízkém okolí JE. Je založena na sestavení 3D modelu stavebního řešení JE a znalosti zdrojového členu pro uvažovaný havarijní scénář a Monte Carlo modelových výpočtů transportu záření pomocí kódů SCALE nebo MCNP. Řešení je jako metodika v ČR zcela nové.

Metodika navazuje na výsledky řešení projektů [1, 2] jejichž jedním z výstupů byla metoda modelování průběhů a časového vývoje vybraných scénářů těžkých havárií JE a stanovení inventáře úniků radionuklidů mimo primární okruh a jejich distribuce v prostorách JE [3].

Metodika byla prakticky aplikována na HVB VVER 1000 s využitím zdrojových členů pro 10 vybraných scénářů těžkých havárií VVER 1000, které byly odvozeny z modelových inventářů úniků radionuklidů pro uvedené havarijní scénáře [3], jako výstupů projektů [1, 2].

Metodika je otestována na 3D modelech HVB VVER 1000 pro kódy SCALE (modul MONACO v sekvenci MAVRIC) a MCNP a obsahuje katalog zdrojových členů pro 10 vybraných havarijních scénářů jako vstupních dat pro modelové výpočty a manuál postupu jejího využití pro konkrétní zadání. Součástí metodiky je i postup konverze inventářů úniků radionuklidů (jako primárních dat specifikace zdrojových členů) na popis zdrojových členů formou fotonových emisních spekter, zadávaných jako vstupní data pro modely transportu záření.

Za přínos metodiky a využití nových postupů lze považovat

· využití úplného 3D modelu dispozičního řešení a komponent objektu posuzované JE (konkrétně pak jeho příprava pro HVB VVER 1000)

· implementace výsledků výzkumu, zaměřeného na simulaci průběhů nadprojektových nehod a těžkých havárií českých jaderných elektráren, ve formě zdrojových členů pro analyzované havarijní scénáře a metodika jejich konverze na vstupní data pro modely transportu záření

· přímý výpočet dávkového příkonu pro libovolné místo v modelu objektu JE (pro zadaný zdrojový člen) včetně informace o spektrálním složení fluence fotonů v daném místě (může mít potenciální význam pro požadavky na monitorování)

· jednoduchá možnost zadání zdrojových členů pro případné další analyzované havarijní scénáře

· možnost sledování časového vývoje distribucí dávek na základě vygenerování zdrojových členů pro libovolný časový interval rozpadu radionuklidů primárního inventáře

· součástí popisu metodiky je i popis koncepce a strategií vytvoření 3D modelu posuzované JE v závislosti na dostupné formě výkresové dokumentace 

Modelování distribucí dávek v případech nadprojektových havárií konkrétních JE je náročné a vyžaduje odpovídající SW a HW potřebný pro realizaci výpočtů. Aplikaci metodiky na konkrétní zadání by tak bylo výhodné řešit na některém z pracovišť, zabývajících se odpovídajícími výpočetními metodami.

  






Uplatnění metodiky

V popsané konkrétní aplikaci metodika umožňuje pro zadaný zdrojový člen stanovení distribuce dávek v prostorách HVB VVER 1000 a blízkém okolí. V obecné rovině pak metodika obsahuje popis postupu její aplikace na jiný typ JE. Má tak uplatnění v oblasti havarijního plánování pro scénáře těžkých havárií, plánování prací zasahujícího a monitorujícího personálu z hlediska RO, organizaci prací k zmírnění a odstranění následků těžkých havárií, ev. specifikaci auditu a případných revizí požadavků na parametry monitorovacích systémů. Na základě modifikace zdrojového členu podle časové závislosti rozpadu radionuklidů primárního inventáře úniků umožnuje modelovat i časový vývoj radiační situace. Určena je rovněž pro orgány státní správy a státního dozoru jako nástroj umožňující nezávisle ověřovat funkceschopnost havarijních plánů JE a návodů na likvidaci následků havárií s cílem jejich optimalizace.
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Přílohy



Příloha 1: Katalog zdrojových členů pro vybrané scénáře těžkých havárií VVER 1000



(příloha je ve formě samostatného dokumentu/souboru)






Příloha 2: Popis postupu aplikace metodiky na konkrétní zadání

Metodika je založena na obecných principech modelování transportu záření a stanovení dozimetrických veličin.

1. Nástroje pro realizaci metodiky

Praktická aplikace metodiky na analýzu radiační situace pro konkrétní JE a zadané scénáře vyžaduje následující nástroje:

1. 3D model uvažovaných objektů dané JE (ve formátu vstupního souboru pro použitý kód pro simulaci transportu záření)

2. Popis zdrojových členů pro analyzované (havarijní) scénáře

3. Seznam souřadnic polohy prostor/místností významných z hlediska sledování radiační situace zadaných v souřadné soustavě 3D modelu

2. Požadavky na HW/SW vybavení

Realizace výpočtů vyžaduje kód pro simulaci transportu záření kompatibilní s popisem 3D modelu analyzovaného objektu JE. Požadavky jsou:

1. Instalace SW uvažovaného transportního kódu (návrh metodiky byl orientován na využití kódů SCALE nebo MCNP)

2. Dostatečně výkonný HW, na kterém je SW transportního kódu provozován (charakter úlohy klade vyšší nároky na výpočetní výkon použitého HW)

3. Realizace metodiky

Stávající aplikace metodiky je založena na výsledcích řešení projektů[footnoteRef:5]. Obsahuje: [5:  Programu bezpečnostního výzkumu MV ČR, VG20132015105, 2013–2015.
   Programu bezpečnostního výzkumu MV ČR, VI20172020076, 2017–2020.] 


1. Postup k sestavení 3D modelů HVB VVER 1000 (ale i jiného typu) ve formátu pro kódy SCALE a MCNP

2. Soubor 20 zdrojových členů pro 10 vybraných scénářů těžkých havárií ve 2 výpočetních variantách (viz Katalog zdrojových členů v Příloze 1 metodiky)

3. Seznam souřadnic (v souřadné soustavě modelu) vybraných prostor/místností v objektu HVB VVER 1000 a okolí, významných z analýzy radiační situace (zadat je ale možno výpočet pro libovolnou polohu v modelu, odečíst souřadnice libovolného prostoru lze pomocí jeho vyhledání v grafickém editoru zvoleného transportního kódu).















4. Postup přípravy konkrétního výpočtu


4.1.   Výpočet pomocí kódu SCALE (sekvence MAVRIC)[footnoteRef:6]
 [6:   Uvedené příklady syntaxí jsou platné pro SCALE verze 6.2, pro starší verze se může syntaxe mírně lišit ] 


1. Vstupní soubor pro SCALE (sekvence MAVRIC) otevřít ve vhodném (programátorském) textovém editoru

2. Ve zdrojovém souboru vyhledat sekci/odstavec specifikace parametrů zdrojového členu, tj. sekci

read sources

.

.

.

end sources



a dále sekci se specifikací energetické distribuce emise zdroje příslušející k danému havarijnímu scénáři, tj. v sekci/odstavci „read definitions/end definitions“ část 

distribution X

.

.

.

end distribution



kde X je uživatelem zadané číslo distribuce.

3. Pro vybraný havarijní scénář (seznam a popis scénářů, vstupních souborů příslušných zdrojových členů a jejich identifikace, tj. jmen odpovídajících datových souborů je v Katalogu zdrojových členů, který je Přílohou 1 metodiky) upravit sekce zmíněné v bodu 2. (viz výše).

4. Ze sezamu vybraných souřadnic (viz odst. 4.3) zvolit lokality, pro které má být proveden výpočet (ev. v grafickém editoru transportního kódu odečíst souřadnice libovolného požadovaného místa, pro které má být proveden výpočet).

5. V sekci skórování, tj. sekce „read tallies/end tallies“ specifikovat lokaci zájmového místa (pro bodový detektor-point detector), popř. objem (pro mřížovou tally-mest tally), struktura syntaxe je následující:





pointDetector 1

	title="example of a point detector "

	locationID=1

	responseID=11

 end pointDetector













meshTally 1

	title="example of a mesh tally"

	gridGeometryID=10

	responseID=11

	noGroupFluxes

end meshTally


kde parametry locationID, gridGeometryID, responseID svými argumenty odkazují k definici bodů/mříží/funkcí odezev definovaných v sekci „read definitions/end definitions“, kde jsou dané bodové souřadnice definovány dle syntaxe (příklad):

location 1

	title="example of a point definition"

	 position    1200.0   -2715.0     870.0

end location



	mříž potom dle syntaxe (příklad):


gridgeometry  10

	title="example of a mesh definition"

	xLinear  50  -3500.0   +3500.0

	xPlanes  +2400.0 +2460.0 +3270.0 +3390.0  

	                -2400.0 -2460.0 -3270.0 -3390.0   end



	yLinear  50  -3500.0   +3500.0

	yPlanes  +2400.0 +2460.0 +3270.0 +3390.0 

	                -2400.0 -2460.0 -3270.0 -3390.0   end

        

	zLinear  50   -660.0   +7000.0

	zPlanes  -6.6  -4.2  -0.6   0.0   6.0

	                 6.6  10.8  12.0  13.2  13.65 

  	               13.77 14.33 17.0  17.8  18.95

	               19.15 36.30 39.9  66.55           end



	make3dmap

end gridgeometry



	a funkce odezvy potom dle syntaxe (příklad):

response 11

	title="Ambient dose equivalent (ICRU-57) - photons - (Sv/h)/(particle/cm2/s)"

	specialDose=9508

end response



V případě současného výpočtu pro více vybraných míst (tj. locationID) nebo pro různé odezvové funkce (tj. responseID) se počet sekcí příslušného formátu znásobí, tj. např.






pointDetector 1

title="example point detector "

locationID= 1

responseID=11

end pointDetector





pointDetector 2

title="example point detector "

locationID= 2

responseID=11

end pointDetector



pointDetector 3

title="example point detector "

locationID= 2

responseID=12

end pointDetector



nebo obdobně pro meshTally.



6. Na konci vstupního souboru lze upravit požadovaný počet simulovaných historií – zadáno v sekci „read parameters/end parameters“ na řádcích 

		batches=10000

		perBatch=10000000

	

kde batches udává počet cyklů, které mají proběhnout a perBatch potom počet částic, které se mají v každém jednom cyklu ve zdroji generovat. Celkový počet zdrojových částic, pro který proběhne simulace je dán jako součin argumentů batches a perBatch (z každého cyklu jsou ale výsledky uloženy ve zvláštním souboru). 

7. Spustit vlastní výpočet.

8. Analyzovat výstupní výsledkové soubory, popř. výsledkové soubory z různých cyklů (viz bod 6. výše) zkombinovat do jednoho, odečíst výsledné hodnoty, atd.



4.2.   Výpočet pomocí kódu MCNP


1. Vstupní soubor pro MCNP otevřít ve vhodném (programátorském) textovém editoru

2. V sekci specifikace zdrojového členu vyhledat řádek pro import dat zdrojového členu ve tvaru


     READ FILE=s1_MCNP_sourceterm.aux, 

kde text „s1_MCNP_sourceterm.aux“ je název souboru vstupních dat zdrojového členu

3. Název souboru popisu zdrojového členu nahradit názvem souboru zdrojového členu pro vybraný scénář (seznam a popis scénářů, vstupních souborů příslušných zdrojových členů a jejich identifikace, tj. jmen odpovídajících datových souborů je v Katalogu zdrojových členů, který je přílohou metodiky)

4. Příslušný datový soubor nahrát do pracovního adresáře pro připravovaný výpočet

5. Ze sezamu vybraných souřadnic (viz odst. 4.3) zvolit lokality, pro které má být proveden výpočet (ev. v grafickém editoru transportního kódu odečíst souřadnice libovolného požadovaného místa, pro které má být proveden výpočet)

6. V sekci skórování (viz komentář a vzor zadání) zadat pomocí souřadnic (viz výše) polohy míst pro stanovení dávky ve tvaru



     f5:p  -600 -2865 -230 100,



kde první tři číselné parametry (-600, -2865, -230) představují souřadnice X, Y a Z  požadovaného místa pro výpočet (v daném příkladu je to geometrický střed prostoru nouzové dozorny). V případě současného výpočtu pro více vybraných míst lze požadavek zadat ve tvaru



    f5:p   X1, Y1, Z1, 100   X2, Y2, Z2, 100 … XN, YN, ZN, 100



nebo ve tvaru



     f5:p     X1, Y1, Z1, 100

     f15:p   X2, Y2, Z2, 100

     f25:p   X3, Y3, Z3, 100



     fN5:p   XN, YN, ZN, 100   (N= 3, 4, …, 9, 10, …)



oba způsoby zápisu lze i kombinovat, pozor!, každá položka zápisu požadavku na výpočet musí mít unikátní číslo (končící číslovkou 5, tj. f5:p, f15:p, …), které se nesmí v daném vstupním souboru opakovat

7. Na konci vstupního souboru lze upravit požadovaný počet simulovaných historií – zadáno na řádku ve tvaru



     nps    1e8 



tj. výpočet bude proveden pro soubor 108 částic se spektrální distribucí zadaného zdrojového členu (vzhledem ke složitosti geometrie úlohy a dynamickému rozsahu spektrálních distribucí zdrojových členů je nutno pro spolehlivé výsledky simulovat velké počty historií) 

8. Spustit vlastní výpočet

9. Analyzovat výstupní výsledkový soubor, odečíst výsledné hodnoty















4.3.   Příklady souřadnic vybraných lokalit


V tabulkách jsou uvedeny příklady souřadnic vybraných míst/lokalit v modelu HVB VVER 1000 (v případě místností v jejich geometrickém středu, v případě míst mimo objekt v referenční výšce 1 m nad terénem/povrchem. Soustava souřadná (tj. souřadnice X, Y, Z) je zavedena dle technické dokumentace, na základě které byl model HVB tvořen (rovina XY je horizontální rovinou, orientace osy +X od západu na východ, orientace osy +Y z jihu na sever).



		Místo

		Místnost

		Poloha

		X

		Y

		Z



		 

		 

		 

		[cm]

		[cm]

		[cm]



		bloková dozorna 

		AE 341

		(J)

		1200

		-2715

		870



		nouzová dozorna 

		AE 052

		(J)

		-600

		-2865

		-230



		dozorna radiační kontroly

		AK 422

		(S)

		1815

		3030

		1480



		vjezd vlečky 

		 

		(S)

		-882

		3390

		100



		střed manipul. prostoru před vjezdem vlečky 

		 

		(S)

		-882

		5476

		100



		střed střechy strojovny 

		 

		(J)

		-887

		-8866

		4300



		střecha HVB

		 

		S

		0

		2850

		4720



		

		 

		Z

		-2850

		0

		4720



		

		 

		J

		0

		-2850

		4720



		

		 

		V

		2850

		0

		4720



		vrchol kontejnmentu


		 

		nad HVB

		0

		0

		6755



		+10 m

		 

		nad HVB

		0

		0

		7755



		+20 m

		 

		nad HVB

		0

		0

		8755



		+30 m

		 

		nad HVB

		0

		0

		9755



		+40 m

		 

		nad HVB

		0

		0

		10755



		+50 m

		 

		nad HVB

		0

		0

		11755



		+75 m

		 

		nad HVB

		0

		0

		14255



		+100 m

		 

		nad HVB

		0

		0

		16755







Příklad souřadnic vybraných ploch pro výpočet 2D distribucí dávkových příkonů (pro referenční výšku 1 m nad zvoleným povrchem). Tloušťka voxelu (viz souřadnice Zmin a Zmax) by měla být zvolena dostatečně velká s ohledem na efektivitu výpočtu.



		Plocha

		Souřadnice       [cm]

		Zdoporučené         [cm]



		 

		Xmin

		Xmax

		Ymin

		Ymax

		Zmin

		Zmax



		střecha strojovny

		-3890

		2110

		-14390

		-3390

		4200

		4400



		manipulační prostor před vjezdem vlečky

		-4800

		200

		3390

		7390

		0

		200












Příloha 3: Příklady výsledků použití metodiky

Jako příklad použití metodiky pro výpočet distribuce dozimetrických veličin v okolí analyzované JE jsou uvedeny výsledky modelových výpočtů pro vybrané lokality uvnitř a v okolí HVB VVER 1000. Výpočty byly provedeny pro veličinu příkon prostorového dávkového ekvivalentu (H*(10)) a příkon kermy ve vzduchu (jako veličinu doporučenou pro charakterizaci fotonových polí) ve výšce 1 m nad terénem/objektem, uvažované jako referenční pro potřeby radiační ochrany. Uvedeny jsou výsledky pro vybrané havarijní scénáře „Úplná ztráta napájeni vlastní spotřeby – dlouhotrvající SBO (verze zdrojového členu V1/V2), únik do kontejnmentu“ (v Katalogu zdrojových členů – viz Příloha 1 – označeny jako scénáře S02/S04) a scénář „Velká LOCA na hydrouzávěru studené smyčky v kombinaci s SBO (verze zdrojového členu V2), únik do kontejnmentu“ (v Katalogu zdrojových členů scénář S12).

Na Obr. 1 je ukázka mapy (z výsledků simulací mesh tally) příkonů H*(10) v vertikálním řezu HVB VVER 1000 (vedeného v jeho ose) pro scénář S02, na Obr. 2 je zobrazena závislost příkonu kermy ve vzduchu nad vrcholem kontejnmentu v jeho ose pro uvedené tři scénáře, na Obr. 3 pak mapa prostorového rozložení dávkového příkonu nad střechou strojovny pro scénář S04 (viz výše). Dalším příkladem výsledků je tabulka Tab. 1, obsahující vypočtené příkony kermy ve vzduchu pro vybrané body v okolí HVB VVER 1000.





Obr. 1: Vypočtené H*(10) [nSv/h] (viz barevná škála) ve vertikální rovině řezu HVB VVER 1000





Obr. 2: Závislost příkonu kermy ve vzdchu nad vrcholem kontejnmentu v jeho ose

Obr. 3 Mapa prostorového rozložení příkonu kermy ve vzduchu nad střechou strojovny

Tab. 1 Vypočtené příkony kermy ve vzduchu pro vybrané body v okolí HVB VVER 1000
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