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SCALE-0 - DATORPROGRAMSTSTEM FÖR KRITICITETSAMALTS

SAMMANFATTNING

Ett system av datorprogram och databibliotek, SCALE-0 har
implementerats på IBM-systemet vid Stockholms Datamaskin-
central för Forskning och Kögre Utbildning (QZ). SCALE står
för "Standardized Computer Analyses for Licensing Evaluation",
financieras av Nuclear Regulatory Commission (NRC) i USA och
utvecklas vid Oak Ridge National Laboratory. SCALE-0 är den
första versionen och är endast avsedd för kriticitetsanalys.
Kommande versioner omfattar även strålskärms- och värmeled-
ningsanalys. Speciellt anpassas SCALE för utvärdering av
transportkollin innehållande bestrålat kärnbränsle.

SCALE-0 implementerades och testades under första halvåret
198l. Därefter har systemet utnyttjats av kärnkraftinspek-
tionen för ett flertal kontrollberäkningar i samband med
säkerhetsgranskning.

Ett -nycket allvarligt fel i SCALE-0 upptäcktes under test-
ningen. Det visade sig att multiplikationskonstanten kg£f
kraftigt underskattades vid analys av kärnbränsle av typ BwR,
vilkev. är den vanligaste typen i Sverige. Felet har nyligen
korrigerats.

Vid implementeringen av SCALE-C vid QZ användes operativ-
systemet MVT/HASP. Under hösten 1981 blev det klart att ett
nytt operativsystem, MVS/JES2 skulle införas. Under våren 1982
blev det genom testkörningar klart att SCALE-0 inte fungerade
under det nya operativsystemet. Efter vissa besvär finns nu en
version av SCALE-0 som fungerar under det nya operativ-
systemet.

SCALE-0 finns på magnetband vid QZ. Genom instruktion och
demonstration har personal vid kärnkraftinspektionen fått
tillgång till SCALE-C. Andra intresserade kan lätt beredas
möjlighet till användning av SCALE-0 vid QZ. Troligen kan
SCALE-0 utan större problem flyttas till andra IBM-system.

Dokumentationen till SCALE är imponerande, avseende såväl
innehållets kvalitet som dess omfattning. Den består av tre
pärmar innehållande teori, beskrivning av indata samt exempel
med beskrivning av resultat.
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BESKRIVNING AV SCALE-0

SCALE står för "Standardized Computer Analyses for Licensing
Evaluation", financieras av Nuclear Regulatory Commission,
(NRC) och utvecklas vid Oak Ridge National Laboratory. Pro-
jektet har i USA pågått i cirka sex år.

Huvudorsaken till att SCALE skapats är standardiserad licens-
iering hos NRC. Tanken var att redovisning som baserats på
beräkningar utförda med SCALE inte behöver verifieras av NRC.

SCALE-0 består av fyra olika komponenter som har länkats
samman för att underlätta arbetet med att förbereda indata.
Därigenom minskar också möjligheten till indatafel väsentligt
(mänskliga faktorn).

1. Ett antal väl beprövade, fristående datorprogram för analys
av neutrontransport. Bland annat ingår NITAWL, som gör
resonansberäkningar, XSDRNPM som löser transportekvationen
i en dimension (samma typ som ANISN) samt KENO-IV som är
ett Monte-Carlo program som klarar komplicerade geometrier.
Dessa program betecknas som "funktionella moduler".

2. Ett antal nyskrivna, väldokumenterade datorprogram som
läser mycket förenklade indata, bearbetar dessa och sedan
anropar funktionella moduler i en bestämd ordning. Dessa
program kallas "kontrollmoduler". I SCALE-0 ingår två
kontrollmoduler, CSAS1 och CSAS2.

3. Speciella datorprogram för att anpassa kontrollmodulerna
till det lokala datorsystemet.

4. Ett antal databibliotek innehållande neutrontvärsnitt och
andra materialegenskaper.

SKI'S NYTTA AV SCALE HITTILLS

Sedan början av 1981 har SCALE-0 använts i SKIs gransknings-
arbete. Objekt som granskats är:

- Upptiningsanläggning vid Oskarshamn I och II.

- Transportkollin för bestrålat bränsle av både typ BWR och
typ PWR.

- Förvaring och hantering av kassetter innehållande bränsle av
både typ BWR och typ PWR i CLA3.

- Ett flertal operationer vid Asea-Atoms bränslefabrik.

- Studsviks 29 tons transportemballage för bestrålat bränsle.

- Transportemballage för bränsle av typ MTR (R2 i Studsvik).

Dessutom har SCALE utnyttjats vid ett stort antal "Benchmark"-
beräkningar för NEA/CSNI.
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ERFARENHETER AV SCALE-0

I USA har SCALE-0 testats mycket omfattande genom jämförelse
med resultat från så kallade "kritiska experiment. Jag har
därför nöjt mig med att kontrollera de testfall som ingår i
SCALE-O-paketet. Dessutom har en arbetsgrupp under NEA/CSNIs
ledning gjort en jämförelse av olika datorberäkningar med
kritiska experiment. Den här redovisade implementationen av
SCALE-0 har därvid använts.

Det visar sig att resultaten från SCALE-0 är konsistenta med
de resultat som kan förväntas som funktion av tvärsnitt och
statistiskt underlag (Monte Carlo).

I Sverige har enbart det tvärsnittsbibliotek som innehåller 27
energigrupper och skapats från ENDF/B-IV använts. Detta är
enligt min mening det bästa tillgängliga biblioteket för
kriticitetsanalys. Detta innebär inte att resultaten är
noggrannast, men då data inte har justerats för att passa
vissa tillämpningar (till exempel för reaktorberäkningar), så
har de större trovärdighet vid andra typer av beräkningar
(till exempel kriticitetsanalys).

för uran av den typ som finns i svenska kraftreaktorer, (låg
halt av isotopen U-235) underskattas den effektiva multiplika-
oionskonstanten k e ̂  ̂ något av SCALE-O. I nästa avsnitt
beskrivs dock ett mycket allvarligt fel som, om det inte
upptäckts, kunnat leda till en olycka genom felaktig design.
Sedan detta korrigerats underskattas k-*.*, i sämsta fall med
cirka 1,5%, men oftast mindre än IX. Till detta kommer den
statistiska osäkerhet som beror på KENO-IV. Genom att använda
stort statistiskt underlag och lämplig geometrisk modell kan
osäkerheten minskas, till priset av längre datortid. Natur-
ligtvis kan felaktiga indata leda till större fel. Viktiga
beräkningar bör därför endast utföras av någon som har
förståelse för den neutronfysikaliska verklighet som beräk-
ningarna simulerar.

Då jag tidigare använt de funktionella modulerna NI7AWL,
XSDRNPM och KENO-IV som fristående datorprogram uppskattar jag
SCALES standardiserade och förenklade indata enormt. Använd-
ningen av SCALE-0 sparar mycket tid och minskar möjligheten
till indatafel väsentligt. Ibland önskar man dock använda de
funktion Ila modulerna på annat sätt än vad standardiseringen
i SCALE mt-'ger. Uppläggningen av SCALE är sådan att de funk-
tionella modulerna kan användas fristående. SCALE används dock
lämpligen även i sådana fall för att förbereda indata.
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ALLVARLIGT FEL I SCALE-0

I samband med användningen av SCALE har jag upptäckt ett
mycket allvarligt fel i SCALE. Felet visar sig endast vid
beräkningar avseende BWR-patroner. Trots att "kritiska"
experiment utförts i USA enbart för att denna typ av fel skall
avslöjas har felet inte upptäckts. Detta beror på att felet i
kg£f blir mindre än 1$ vid beräkningar avseende experimenten.
Vid beräkningar på en normal bränslebassäng eller transport-
flaska blir felet mellan 5 och 10% och vid missödessituationer
kan felet bli större än 20%. Dessa siffror är skrämmande då
jämförelse med experiment antyder att det inte finns något
fel. Felet vid normalfallet är tillräckligt litet för att inte
upptäckas, men tillräckligt stort för att säkerhetsmarginaler-
na kan överskridas. I missödessituationer kan det vara ändå
svårare att i förväg ha en känsla för vad det rätta resultatet
är och möjligheten att upptäcka felet liten. Felet leder
alltid till att keff. underskattas.

Det är inte svårt att tänka sig vilken uppståndelse det skulle
bli om NRC hade godkänt en anläggning eller en transportflaska
med stöd av felaktig beräkningsmetod, vilken dessutom av NRC
på förhand godkänts generellt. NRC tar enligt min mening på
sig ett för stort ansvar när man själv svarar för tillförlit-
ligheten av säkerhetsanalys utförd av anläggmngsinnehavare.

En korrektion till felet i SCALE har nu utarbetats vid Oak
Ridge och den har också implementerats i Sverige.

NUVARANDE STATUS I SVERIGE

SCALE-0 har implementerats vid Stockholms Datamaskincentral
för Högre Utbildning och Forskning (QZ). Implementationen har
gjorts på QZs IBM-system (CPU av typ Amdahl). Fram till 1982-
04-30 användes operativsystemet MVT/HASP vid QZ. Därefter
används uteslutande det modernare operativsystemet MVS/JES2.

Tyvärr fungerar inte SCALE-0 som implementerats under MVT
under det nya MVS. En stor del av projektets resurser har
använts för att få SCALE att fungera under det nya operativ-
systemet.

Sedan den 10 juni, 1982 finns det en fungerande version av
SCALE-0 under det nya operativsystemet. För att klara detta
har två assemblerprogram ändrats. Den ena av dessa ändringar
innebäi1 att exekveringstider för delberäkningar i SCALE inte
kan anges. Undantaget är KENO-IV som använder ett enklare
program för tidbestämning.
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STATUS AV SCALE I USA

Vid ett besök i Oak Ridge i december 1981 fick jag besked om
att en revision och utökning av SCALE var klar, man väntade
endast på att dokumentationen skulle färdigställas. I slutet
av april i år erhölls denna dokumentation från NRC. Den är
ännu inte riktigt komplett men är tillräcklig för att Oak
Ridge skall kunna distribuera den nya versionen. Vid besöket i
Oak Ridge rekommenderades jag att köra in den nya versionen
helt och hållet i stället för att försöka lappa ihop den nya
med den gamla.

Den nya versionen av SCALE innehåller förutom tidigare program
och data de nys programmen KENO-V och MORSE/SGC. Dessutom
finns nya data och program för grafisk representation av
indata till KENO-V och MORSE/SGC. Till de tidigare beräknings-
sekvenserna CSAS1 och CSAS2 har lagts till CSAS4 och SAS3. Den
senare är avsedd för strålskärmsberäkningar och för kompli-
cerade kriticitetsberäkningar.

NRC har hittills betalat minst 15 miljoner kronor för framtag-
ningen av SCALE och arbetet fortsätter. Det bör noteras att
den nämnda kostnaden orsakas av en sammanlänkning av redan
existerande datorprogram samt testning av hela systemet. Kost-
nader för utvecklingen av ingående funktionella moduler ingår
alltså inte.

ANVÄNDNING AV SCALE-0

Laddmoduler med program, databibliotek samt styrspråk för
användning av SCALE-0 finns på magnetband vid QZ. Dessutom
finns styrspråksexempel upplagda i kärnkraftinspektionens
GUTS-biblioteksarea.

Instruktion och demonstration av användning av SCALE-0 har
givits för personal vid kärnkraftinspektionen. Om det finns
andra intresserade är det enkelt att ordna så att dessa kan
utnyttja SCALE-0 vid QZ. Troligen kan även laddmodulen över-
föras till andra IBM-system utan större problem.

Dokumentationen till SCALE är imponerande. Den består av tre
tjocka pärmar innehållande beskrivning av teori, indata och
exempel. Dokumentationen har endast beställts i ett fåtal
exemplar, om intresse finns kan naturligtvis fler exemplar
beställas. Den kan också beställas direkt från NRC eller NTIS
i USA.

Det bör noteras att endast kontrollmodulerna CSAS1 och CSAS2
ingår i SCALE-O. Dessutom har endast två av tvärsnittsbiblio-
teken implementerats, nämligen 16-gruppsbiblioteket Hansen-
Roach samt ett 27-grupps-bibliotek baserat på ENDF/B-IV. De
andra två biblioteken kan lätt implementeras om intresse
finns.
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