
 ملخص

رؼذ ػٕائك اسزمشاس انسشيبٌ يٍ يشبكم انزشغيم انشبئؼخ فٗ أَظًخ انسشيبٌ صُبئٗ انطٕس 

ٔانغاليبد انزمهيذيخ ٔيٕنذاد انجخبس ٔكزنك انًفبػالد انُٕٔيخ، فٓٗ غيش يشغٕة ثٓب حيش رمهم 

. يٍ يؼذل آداء األَظًخ ٔرسجت يشبكم خطيشح فٗ انزحكى

فٗ ْزِ انذساسخ رى ػشض َظشيخ نزٕلغ حذ ثذايخ ػذو اسزمشاس انسشيبٌ فٗ حبنزٗ انسشيبٌ 

 MTR-  ألػهٗ ٔألسفم خالل لُبح سأسيخ يؼشظخ نهحشاسح ألحذ يفبػالد األثحبس يٍ انُٕع

ٔرنك فٗ حبنخ ظغػ ٔسشيبٌ يُخفعيٍ، حيش رى اعشاء انزحهيم انًفصم نؼُبصش ْجٕغ انعغػ  

فٗ حبنخ انسشيبٌ ألػهٗ ٔألسفم داخم انمُبح نذساسخ ايكبَيخ حذٔس اَزمبل غيش يسزمش يٍ انسشيبٌ 

ٔلذ رى اسزؼًبل كم يٍ . يؼبيم عفبف كجيش َسجيب احبدٖ انطٕس انٗ انسشيبٌ صُبئٗ انطٕس رٔ

.  فٗ ْزِ انذساسخ RELAP5انًُٕرط انؼذدٖ انًطٕس نٓزا انغشض ثبألظبفخ انٗ كٕد 

لذسح انًفبػم ٔدسعخ حشاسح انذخٕل نًبء : ٔلذ رًذ دساسخ رأصيشاد ػٕايم يخزهفخ يضم

ٔنٕحع أٌ كم يٍ يؼذل انسشيبٌ انًُخفط ٔدسعخ حشاسح . انزجشيذ ٔايعب يؼذل انسشيبٌ 

. انذخٕل انًشرفؼخ نًبء انزجشيذ ًْب أْى ششٔغ حذٔس ْزا انُٕع يٍ ػذو اسزمشاسيخ انسشيبٌ

فٗ انغضء انضبَٗ يٍ انذساسخ رى اعشاء دساسخ ػًهيخ نزٕلغ حذٔس ػذو اسزمشاس انسشيبٌ 

ٔلذ غجمذ ْزِ انذساسخ ثبسزخذاو . ٔنذساسخ رأصيشاد ػٕايم انزشغيم انًخزهفخ ػهٗ حذ ثذايزّ

انمُٕاد انًذسٔسخ . يُظٕيخ يزؼذدح انمُٕاد انًزٕاصيخ نعًبٌ فشق ظغػ ٔاحذ نغًيغ انمُٕاد

رى اسزؼًبل انًبء .  يى3×70 يى ٔيسبحخ يمطغ 800ػجبسح ػٍ لُٕاد يسزطيهخ راد غٕل يسخٍ 

 دسعخ يئٕيخ، ٔفيط حشاسٖ يزشأػ ثيٍ 40 ٔ 30كًجشد ثذسعخ حشاسح ػُذ انذخٕل رزشأػ ثيٍ 

و/ ييغب ٔاد0.0268 انٗ 0.0089
2

  . 

ٔلذ ٔعذ أَّ يغ صجٕد عًيغ ػٕايم انزشغيم األخشٖ، فإٌ ػذو اسزمشاسيخ انسشيبٌ رحذس 

. ػُذ ليى أػهٗ نفيط انسشيبٌ كهًب صاد انفيط انحشاسٖ انسطحٗ انًسزؼًم

 ػُذ RELAP5/MOD3.2 رى ػًم يمبسَخ ثيٍ انُزبئظ انؼًهيخ ٔانُزبئظ انُظشيخ نهكٕد 

 27.4ػذو اسزمشاسيخ انسشيبٌ يزشأػ ثيٍ َفس ظشٔف انزشغيم ٔلذ ٔعذ أٌ االَحشاف فٗ َمطخ 

ْزِ األخطبء رؼذ يمجٕنخ حيش أٌ انخطأ فٗ لشاءح انعغػ .  ثبسكبل ثبنُسجخ نٓجٕغ انعغػ46.8ٔ 

ٔثبنُسجخ نفيط انسشيبٌ فإٌ أػهٗ اَحشاف ْٕ .  ثبسكبل20.6 يهٗ ثبس، أٖ حٕانٗ 0.2حٕانٗ 

فإَّ يٕعذ رٕافك يمجٕل ثيٍ انُزبئظ انؼًهيخ ٔانُزبئظ انُظشيخ نهكٕد ٔثبنزبنٗ . 30%

RELAP5/MOD3.2.       


