
Oponentský posudek k diplomové práci Bc. Filipa Novotného (VUT v Brně) na téma:

Výpočetní analýza chování aktivní zóny tlakovodního jaderného reaktoru
pomocí kódu PARCS

Cíle a koncept diplomové práce

Diplomová práce Bc. Filipa Novotného nese název „Výpočetní analýza chování aktivní
zóny tlakovodního jaderného reaktoru pomocí kódu PARCS“. Zadání práce ale obsahuje
další úkoly. V prvé řadě se jedná o zpracování rešerše na téma neutronově-fyzikální vý-
početní metody a kódy. Dále je požadováno seznámení se kódem PARCS, ve kterém má
proběhnout stěžejní část práce. Student měl za úkol rozebrat jeho možnosti a omezení a
přepočítat dostupné benchmarkové testovací úlohy. K tomuto bodu se student v práci ni-
kde nevyjadřuje. Jedná se ovšem o důležitou součást aplikace nového výpočetního kódu,
která má ověřit funkčnost kódu a získat důležité uživatelské zkušenosti. Pokud student
tento bod v obhajobě přesvědčivě nevysvětlí, považuji zadání diplomové práce za nespl-
něné.

Dále je požadováno zpracování přehledu projektů reaktorů malých a středních výkonů
s hodnocením možnosti jejich blízké realizace. Nejdůležitější část práce je navržení a pro-
vedení výpočtu přechodového procesu tlakovodního reaktoru pomocí kódu PARCS.

V práci není nikde uvedeno, že student navazuje na předešlé práce provedené v této
oblasti. Není také uveden žádný odkaz na studentovu bakalářskou práci. Proto lze před-
pokládat, že téma bylo pro studenta nové. Jsem přesvědčen, že takto rozsáhlé zadání není
možné zpracovat v odpovídající kvalitě bez předchozí zkušenosti v oblasti neutronově-
fyzikálních výpočtů a to se bohužel projevilo v předložené práci.

Obsah a členění práce

Úvodní kapitola obsahuje zkrácené cíle práce, kde si student stanoví cíl zpracovat výpočet
bezpečnostního odstavení reaktoru při selhání regulačních orgánů a porovnat zbytkový
vývin tepla v aktivní zóně reaktoru.

Druhá kapitola popisuje vybrané projekty malých a středních reaktorů ve světě. Lo-
gicky se student zaměřuje na tlakovodní reaktory, které mají vzhledem k dlouhodobé
zkušenosti s touto technologií největší pravděpodobnost realizace v blízké budoucnosti.
Je ovšem škoda, že nezmiňuje také alternativní systémy. Bylo by tak možné ukázat silné
a slabé stránky různých koncepcí. Chybí také klasifikace malých reaktorů podle tepelného
a elektrického výkonu. Srovnávací tabulka 2-1 pracuje pouze s elektrickým výkonem, ale
v textu práce je jako výhoda reaktorů malého výkonu zmiňována také možnost zásobování
teplem.

Rozbor neutronově-fyzikálních výpočetních kódů a metod je zpracován ve třech kapito-
lách na 18 stranách. Tato část je nelogicky členěna, nesystematická a s řadou hrubých chyb.
Student pravidelně zaměňuje podmínky řešení pro transportní a difuzní rovnici, uvádí ča-
sově závislý člen ve stacionární transportní rovnici a ignoruje specifickou úhlovou hustotu
toku neutronů v transportní rovnici.

Student se pokouší o rozbor numerického řešení transportní rovnice a diskretizace

1



všech proměnných. Místo grupové formulace transportní rovnice ale rozebírá evaluované
knihovny jaderných dat. Sn, Pn a SPn metodám je věnován pouze jediný odstavec. Student
zaměňuje časovou závislost transportní rovnice za rovnice bodové kinetiky. Prostorová zá-
vislost je z neznámého důvodu uvedena zvlášt’ v kapitole s výpočetními kódy.

Šestá kapitola popisuje výpočetní kód PARCS od tvorby knihovny jaderných dat po
zadání výpočtu. Bohužel jsou zde opět nesystematicky uvedeny obecné informace o vyho-
řívání paliva a otravě reaktoru místo konkrétních informací, jak jsou tyto aspekty provozu
reaktoru řešeny v kódu PARCS. Vstupní a výstupní soubory jsou ovšem přehledně po-
psány.

Následující kapitola popisuje provedení výpočtu bezpečnostního odstavení reaktoru
IRIS z nominálního stavu reaktoru s různými variantami selháním vybraných regulačních
orgánů. Student píše, že nepřipravoval jaderná data pro tento typ výpočtu, ale neuvádí
zdroj těchto dat. Bylo by zajímavé vědět, kolik různých typů materiálů je potřeba pro uve-
dený model aktivní zóny reaktoru. Zajímavé a náročné parametrizaci dat je věnován jediný
odstavec. V mém výtisku diplomové práce také nebyla odkazovaná příloha se zadáním
výpočtu.

V tabulce 7-3 jsou uvedeny referenční podmínky výpočtu, ovšem bez zdroje. Podobně je
bez zdroje informací konstatováno, že výsledky přepočtu nominálního stavu z tabulky 7-4
odpovídají uvažovaným provozním parametrům reaktoru IRIS. Výsledky pro nominální
stav obnáší pouze grafy rozložení výkonu ve zvoleném radiálním a axiálním směru. Obrá-
zek 7-8 nemá odkaz v textu, proto nelze posoudit, zda je zobrazené rozložení relativního
výkonu blízké očekávání.

Zajímavých výsledků se podařilo dosáhnout pro analýzu selhání vybraných regulač-
ních orgánů při bezpečnostním odstavení reaktoru. 3D grafy jsou obtížně porovnatelné, ale
diskuze v kapitolách 7.3.1 a 7.3.2 je dobře provedena.

Celou práci uzavírá závěr, který shrnuje provedené analýzy.

Význam a aktuálnost tématu

Malé a modulární reaktory jsou aktuálním trendem ve vývoji jaderných reaktorů. Před-
ložená práce ovšem vzhledem k absenci jednotných kriterií nemůže přispět k analýze a
hodnocení těchto systémů. Protože se student nezabýval problematikou přípravy dat pro
kód PARCS nelze ani zde nalézt potenciál ke zdokonalení výpočetních analýz v této oblasti.

Posouzení práce z obsahového a formálního hlediska

Část popisující koncepty malých reaktorů postrádá jasná kritéria pro hodnocení jednot-
livých systémů. Není tak jasné na základě čeho byl vybrán systém IRIS pro následnou
analýzu. Student v závěru zmiňuje českou studii na toto téma, neuvádí ovšem žádný od-
kaz.

V práci se často vyskytuje termín neutronová kinetika, ale není jasné co autor pod tímto
označením rozumí.

Celá práce obsahuje 27 poznámek pod čarou a ne vždy plní svůj účel. Typickým příkla-
dem chybného použití je uvedení jediného odkazu na zdroj informací k projektu IRIS právě
v poznámce pod čarou. Další výtka se týká seznamu symbolů a veličin, který zdaleka není
úplný. Značení z rovnic 6.5 a 6.6 zcela chybí.
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Seznam použité literatury má adekvátní délku, ale přibližně čtvrtina odkazů je na in-
ternetové zdroje. Je škoda že autor práce, která se zabývá reaktorovou fyzikou, jadernými
reaktory a kinetikou jaderných reaktorů neuznal za vhodné citovat české publikace v této
oblasti od Prof. Bedřicha Heřmanského či Doc. Jaroslava Zemana. Jak již bylo výše uve-
deno, některé odkazy citelně chybí. Jinde jsou zase umístěny nelogicky, viz odkaz u trans-
portní rovnice vedoucí k publikaci o vývoji Monte-Carlo kódu. Seznam použité literatury
nedodržuje jednotný formát.

Závěrečné hodnocení

Předložená diplomová práce má zajímavé téma, ale příliš široký okruh cílů. Studentovi
se nepodařilo zpracovat všechny části v odpovídající kvalitě. Obzvláště teoretická část
o neutronově-fyzikálních výpočtech obsahuje zásadní chyby. I v jiných částech obsahuje
text překlepy a chyby ve slovosledu v množství, kterému se bylo možné vyhnout.

I přes mé rozsáhlé připomínky k diplomové práci si myslím, že umožnila studentovi
seznámit se s novou oblastí fyzikálních výpočtů. Práci proto doporučuji k obhajobě s pod-
mínkou, že student při obhajobě přesvědčivě vysvětlí absenci výpočtu srovnávacích úloh.
I v takovém případě však nemohu hodnotit jinak než stupněm E.

Otázky na autora práce

1. Vysvětlete rozdíl mezi Vámi používanými pojmy koeficient násobení a efektivní koe-
ficient násobení.

2. Využívá kód PARCS rovnice bodové kinetiky k výpočtu Vámi provedeného přecho-
dového děje? Jak je řešena časová závislost difuzní či transportní rovnice?

3. Jaké jsou hlavní výhody a nevýhody kódu PARCS ve srovnání s kódy MOBY-DICK a
ANDREA?

V Praze, 4. června 2014 Ing. Jan Frýbort, Ph.D.
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