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Tässä työssä tarkastellaan, kuinka reaktorifysiikan analyysien valmisteluprosessia voitaisiin 

parantaa valmistamalla erillinen materiaalikoostumuslaskuri. Analyyseissa käytetyt lasken-

taohjelmistot vaativat laskennan lähtöarvoiksi laskettavien materiaalien isotooppijakauman 

joko massa- tai mooliosuuksina. Tämän työn tavoitteena on helpottaa tätä materiaalien mää-

rittämisprosessia, sekä vähentää virheiden todennäköisyyttä valmistamalla erillinen laskuri 

materiaalikoostumusten määrittämiseen. Työssä myös käsitellään reaktorifysiikassa käytet-

tävien laskentaohjelmistojen toimintaa neutronien elinkaarien avulla. Tätä varten käydään 

läpi neutroneihin liittyviä käsitteitä ja neutronin elinkaaren mallinnuksessa käytettyjä ylei-

simpiä deterministisiä sekä stokastisia laskutapoja. 

 

Materiaalikoostumuslaskuria valmistaessa havaittiin, että laskentaohjelmistojen käyttämät 

apukirjastot eivät välttämättä tunnista kaikkien alkuaineiden luontaisia isotooppijakaumia, 

eikä kaikki niissä esiintyviä isotooppeja. Välttyäkseen tämän aiheuttamalta virheeltä lasken-

taohjelmistossa, laskuriin lisättiin ominaisuus muuttaa alkuaineet niiden luontaisiin isotoop-

pijakaumiin, sekä korvata apukirjastolle tuntemattomat isotoopit. Valmiin laskurin toimi-

vuus varmistettiin laskemalla sen avulla 20000 sattumanvaraisesti generoitua materiaalia. 

Laskuri suoriutui näistä laskuista ilman yhtään virhetilannetta ja laskettujen materiaalien 

massa- ja mooliosuudet olivat oikein. 

 

Laskurin voidaan testien perusteella todeta vähentävän laskuvirheiden mahdollisuutta, sekä 

yleisesti helpottavan materiaalikoostumusten määrittämistä. Materiaalikoostumuslaskurin 

kehittämistä voitaisiin tulevaisuudessa jatkaa lisäämällä siihen kyky määrittää tiheyksiä ja 

ohjelmoimalla laskuri yhteensopivaksi useampien laskentaohjelmistojen kanssa.  
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1. JOHDANTO  

Reaktorifysiikan analyyseissä käsitellään yhtäaikaisesti niin useita muuttujia, että lasken-

nassa joudutaan turvautumaan erillisiin laskentaohjelmistoihin. Nämä laskentaohjelmistot 

tarvitsevat toimiakseen alkuarvoja, joista yksi on reaktorissa sijaitsevien aineiden materiaa-

likoostumus isotoopeittain. Materiaalikoostumus on manuaalisesti laskettavissa, mutta suu-

ria ainemääriä sisältäviä materiaaleja voi olla hyvin työlästä laskea. Tätä laskentatyötä voi-

taisiin helpottaa valmistamalla erillinen materiaalikoostumuslaskuri materiaalien määrittä-

miseen.   

1.1 Työn tavoitteet ja rajaus 

Tässä työssä pyritään selvittämään, kuinka reaktorifysiikan analyysien valmistamisprosessia 

voitaisiin helpottaa valmistamalla erillinen materiaalikoostumuslaskuri. Tutkimus rajataan 

käsittelemään laskentaohjelmistoille syötettäviä materiaalikoostumuksia, koska materiaali-

koostumusten laskenta on tärkeä osa laskentaohjelmistojen käyttöä. Laskurilla pyritään hel-

pottamaan materiaalien valmistamista lyhentämällä materiaalien määrittämiseen kuluvaa ai-

kaa sekä vähentämällä materiaaleissa ilmenevien virheiden todennäköisyyttä. 

 

Materiaalikoostumuslaskuri suunnitellaan helposti muunnettavaksi toimimaan halutulla las-

kentaohjelmistolla. Alustavasti laskuri kehitetään käyttäen Serpent -laskentaohjelmiston tie-

dostomuotoja, joten työssä käsitellyt materiaalitiedostot pohjautuvat Serpentin merkintäta-

poihin.  Teoriaosuus keskittyy neutronien elinkaaren määrittämistapoihin ja tätä kautta tuo 

esille materiaalien tärkeyden reaktorifysiikan analyyseissä käytettävissä laskentaohjelmis-

toissa. 

1.2 Käytetyt tutkimusmenetelmät 

Tutkimus koostuu teoria- ja materiaalikoostumuslaskurin valmistus osioista, jotka molem-

mat käydään tässä työssä läpi. Teoriaosuus pohjautuu tieteellisistä lähteistä etsittäviin tietoi-

hin, jotka painottuvat ydintekniikan kirjallisuuteen. Laskurin valmistusosiossa käsitellään 

laskurilta vaadittavia ominaisuuksia, valmistuksen toteutumista sekä valmiin ohjelman käyt-

töä. Itse laskurin ohjelmointi suoritetaan Python -ohjelmointikielellä, mutta ohjelmointia ei 

työssä erikseen käsitellä. 
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2. FISSIO JA KETJUREAKTIO 

Reaktorifysiikan analyysien ja niissä käytettävien laskentaohjelmistojen teorian läpikäy-

miseksi, täytyy ensin ymmärtää ydintekniikan keskeisimpiä perusteita. Ydinreaktorien las-

kennan keskiössä on fissio ja sen ylläpitäminen ketjureaktion avulla. Tässä kappaleessa kä-

sitellään fissioreaktio ilmiönä ja siihen johtavat neutronivuorovaikutukset. Ketjureaktiota 

tarkastellaan tapahtumatodennäköisyyksien avulla, joita kuvataan erillisillä vaikutusaloilla.  

2.1 Fissioreaktio 

Mikäli atomin ytimen atomimassa on huomattavan suuri, ytimen hajottaminen kahdeksi eril-

liseksi ytimeksi nostaa keskimääräistä sidosenergiaa ja vapauttaa energiaa. Tällaista hal-

keamisreaktiota kutsutaan fissioreaktioksi. Fissio voi saada alkunsa joko spontaanisti tai ul-

koisen vaikutuksen takia.  

 

Spontaanissa fissiossa suuri ydin halkeaa itsestään kahdeksi pienemmäksi ytimeksi, vapaut-

taen suuren määrän energiaa. Spontaanit fissiot ovat kuitenkin hyvin harvinaisia, sillä fission 

toteutumiseksi tarvitaan niin kutsuttua fission kynnysenergiaa, joka aloittaa halkeamisen. 

Tämän takia yleisin syy fissioon on ulkoinen ärsyke, jolloin kynnysenergia ylitetään ylimää-

räisen neutronin avulla. Esimerkiksi ydinreaktoreissa U92
235  fissio tapahtuu neutronikaap-

pauksen seurauksena kaavan 2.1 mukaisesti. Tällöin syntyy kaksi halkeamistuotetta, sekä 

vapautuu energiaa ja 𝑣 kappaletta neutroneja (Murray 1988, 60.) 

 

U +  n0
1 → U∗

92
236 →  X1𝑍1

𝐴1 + X2 + 𝑣 n0
1

𝑍2

𝐴2 + energiaa92
235  

 

(2.1) 

Fission toteutumiseksi tarvitaan kuitenkin kynnysenergian ylittävä määrä energiaa, joka 

U92
235  fissiossa on 6,1 MeV. Absorboidessaan neutronin U92

235  muuttuu U92
236 , joka saa si-

dosenergian nousemaan 6,5 MeV verran. Tämä energian lisäys riittää fissioon, joten neutro-

nin lisäksi ylimääräistä energiaa ei tarvita. (Murray 1988, 59.) 

 

Suurin osa luonnonuraanista on U92
238  isotooppia, jonka kynnysenergia fissioon on 6,6 MeV. 

U92
238  neutroniabsorptiossa sidosenergia nousee 4,8 MeV tasolle, joka ei riitä fissioon. Neut-

ronin täytyy tuoda liike-energiana 6,6 MeV – 4,8 Mev = 1,8 Mev energiaa fission aiheutta-

miseksi. Tämän mahdollistamiseksi neutronilla tulee olla korkea kineettinen energia, mikä 

ilmenee neutronin suurena nopeutena. Tästä tulee ydintekniikassa laajasti käytetyt termit 
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nopea- ja terminen fissio. Nopea fissio tarkoittaa, että neutronit ovat nopeita. Terminen fissio 

tapahtuu hitaiden neutronien avulla. (Reuss 2008, 77)   

 

Fissiossa syntyneitä uusia ytimiä kutsutaan halkeamistuotteiksi. Halkeamisen seurauksena 

syntyneistä ytimistä toinen on hyvin suurella todennäköisyydellä suurempi kuin toinen. Fis-

sio voi tuottaa eri ytimiä, kuten kaavasta 2.1 selviää. Syntyviin halkeamistuotteisiin vaikut-

taa eniten haljennut ydin ja neutronin fissioon tuoman energian suuruus.  

 

Kuten taulukosta 2.1 nähdään, suurin osa fission energiasta sitoutuu halkeamistuotteiden ja 

syntyneiden neutronien kineettiseen energiaan. Fissiotuote on yleisnimitys kaikille fissiosta 

seuranneille ytimille. Niihin sisältyvät halkeamistuotteiden hajoamisesta seuraavat radioak-

tiiviset hajoamissarjat. Fissiotuotteissa esiintyy paljon beetamiinus hajoamista, jonka va-

pauttamat neutriinot ovat niin läpitunkevia, että niiden energiaa ei pysty saamaan talteen. 

(Murray 1988, 61.) Seuraavassa kappaleessa käsiteltävän kasvutekijän avulla tiedetään, että 

reaktorin normaali tilassa vain noin yksi neutroni johtaa uuteen fissioon. Tämän seurauksena 

keskimäärin 1,42 neutronia ei päädy fissioon ja niiden törmäyksistä seuraa gammasäteilyä. 

Tämä gammasäteily tuottaa noin 8,4 MeV energiaa, joten yhdestä U92
235  fissiosta vapautuu 

keskimäärin 202,8 MeV – 9,6 MeV + 8,4 MeV = 201,7 MeV verran hyödyksi saatavaa ener-

giaa. (Reuss 2008, 77.)   

 

Taulukko 2.1: Termisen U-235 fission energiajakauma (Reuss 2008, 77.)   

Tapahtuma Vapautunut energia [MeV] 

Halkeamistuotteiden kineettinen energia 166,2 

Neutronien kineettinen energia 4,8 

Halkeamisessa vapautuvat gammasäteet 7,2 

Fissiotuotteiden gammasäteily 7,2 

Fissiotuotteiden beetasäteily 7,0 

Antineutriinot 9,6 

Yhteensä 202,8 
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2.2 Neutronien vuorovaikutukset 

Neutronit ovat varauksettomia hiukkasia, jonka ansiosta ne voivat saavuttaa atomin ytimen. 

Koska neutronit aiheuttavat valtaosan fissioista, ydinteknisessä laskennassa keskitytään vuo-

rovaikutuksiin neutronien ja atomien nuklidien välillä. Törmätessään ytimeen neutroni saat-

taa sirota pois ytimen luota tai absorboitua ytimeen. 

 

Neutronin sironta ytimestä voi tapahtua elastisesti tai epäelastisesti. Epäelastisessa siron-

nassa neutroni osuu ytimeen samalla siirtäen siihen osan kineettisestä energiastaan. Tämä 

saa ytimen virittyneeseen tilaan, jonka ydin tulee purkamaan vapauttamalla sähkömagneet-

tista säteilyä, yleensä gammasäteilyn muodossa. Tätä sirontaa symboloidaan merkinnällä 

(n,n’), jossa vasemmalla puolella näkyy ytimeen mennyt neutroni ja oikealla ytimestä pois 

tuleva, osan energiastaan menettänyt neutroni. Elastisessa sironnassa neutroni osuu ytimeen, 

mutta systeemin kineettinen energia ei muutu. Tällöin ydin ei virity, antaen elastiselle siron-

nalle merkin (n,n). (Reuss 2008, 200.)   

 

Absorboituessaan ytimeen neutroni siirtää energiansa ytimelle, aiheuttaen vahvoja reakti-

oita. Kaapatessaan neutronin ydin voi päätyä kolmeen eri tilanteeseen; fissioon, sähkömag-

neettisen säteilyn emittoitumiseen tai partikkelin emittoitumiseen. Taulukossa 2.2 on lue-

teltu neutronin absorptiota seuraavat tapahtumat. Fissiossa (n,f) neutroni saa aikaan ytimen 

halkeamisen kaavan 2.1 mukaisesti, mikäli kynnysenergia fissiolle ylittyy. Gammasäteilyyn 

johtavassa absorptiossa ydin kaappaa neutronin, minkä seurauksena ydin vapauttaa yhden 

tai useamman gammasäteen (n,𝛾) viritystilan purkamiseksi. (Baratta ym. 2014, 52.) 

 

Taulukko 2.2: Neutronikaappaukset (Baratta ym. 2014, 52.) 

Tapahtuma Merkintä 

fissio (n,f) 

gammasäteilyn 

emissio 

(n,𝛾) 

alfahiukkasen emis-

sio 

(n,𝛼) 

protoniemissio (n,p) 

neutroneja tuottava 

reaktio 

(n,n), (n,2n), (n,3n) 
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Absorptio voi myös johtaa hiukkasten emittoitumiseen. Ydin saattaa kaapata neutronin ja 

emittoida alfahiukkasen (n,𝛼) tai protonin (n,p). Nämä reaktiot voivat olla endo- tai exoer-

gisiä. Suurienerginen neutroni voi iskeytyä ytimeen niin kovaa, että se irrottaa ytimestä lisää 

neutroneja. Tämä on endoerginen reaktio, jota merkitään (n,2n) tai (n,3n), riippuen siitä 

montako neutronia irtoaa. (Baratta ym. 2014, 52.) 

2.3 Ketjureaktio ja kasvutekijä 

U92
235  fissiossa vapautuu keskimäärin 2,4 neutronia, joista jokaisella on noin 2 MeV kineet-

tistä energiaa, tämä vastaa 20000 
km

s
 nopeutta. Neutroneja voi kyseisessä fissiossa vapautua 

0-7 kpl. Nämä vapautuneet neutronit pystyvät absorboitumaan polttoaineeseen luoden uusia 

fissioita. Tämä ketjureaktio mahdollistaa itseään ylläpitävän energiantuotannon fission 

avulla. (Reuss 2008, 10,12.)   

 

Jokainen fissiota seuraava neutroni ei kuitenkaan johda uuteen fissioon. Jos tasan yksi 2,4 

neutronista johtaisi aina uuteen fissioon, ketjureaktio jatkuisi samana. Yhtenä hetkenä ta-

pahtuvaa neutronien syntymisen ja häviämisen suhdetta kuvataan kasvutekijällä k. 

. 

𝑘 =
neutronien syntynopeus

neutronien häviämisnopeus
 

 

(2.2) 

Kasvutekijä kuvastaa, miten fissioiden määrä muuttuu. Mikäli k > 1 fissioiden määrä kasvaa, 

tätä tilannetta kutsutaan ylikriittisyydeksi. Jos fissioiden määrä on vähenemässä k < 1 ja ti-

lanne on alikriittinen, tällöin vakio kasvutekijän arvolla ketjureaktio tulee jossain vaiheessa 

pysähtymään. Kun k = 1 tilanne on kriittinen ja fissioiden määrä pysyy ajan mukana vakiona. 

(Baratta ym. 2014, 118.) Kasvutekijä ilmaistaan usein reaktiivisuuden 𝜌 avulla kaavan 2.11 

mukaisesti, koska reaktiivisuudessa alikriittisyys on negatiivinen arvo. (Haruki ym. 2014, 

24.) 

𝜌 =
𝑘 − 1

𝑘
 (2.3) 

Laitetta, jolla pystytään säätämään kasvutekijää hallitusti, kutsutaan ydinreaktoriksi. Ydin-

reaktorin tehoa pystytään säätämään säätelemällä kasvutekijän k arvoa. Reaktorin tehoa voi-

daan nostaa pitämällä reaktori ylikriittisenä ja kun haluttu teho saavutetaan, kasvutekijää 
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lasketaan niin, että reaktorista tulee kriittinen. Kun tehoa halutaan alentaa, reaktori säädetään 

alikriittiselle alueelle. (Baratta ym. 2014, 118.) 

 

Koska kasvutekijä perustuu neutronisukupolvien erojen suhteeseen, voidaan se määrittää 

seuraamalla keskiverto neutronin elinkaarta reaktorissa. Tämä onnistuu kertomalla eri tapah-

tumien todennäköisyydet toisillaan kuvan 2.1 mukaisesti, jolloin saadaan neutronin sel-

viämistodennäköisyys uuteen fissioon, kertomalla tämä fissiossa syntyvien neutronien mää-

rällä saadaan uusi kaava kasvutekijälle k. 

 

Kuva 2.1: Kasvutekijän k muodostuminen. (Perustuu Murray, 1988 kuvaan 11.4) 

 

Yhdistämällä kuvan 2.1 kertoimet saadaan niin kutsuttu kuuden tekijän kaava. (Haruki ym. 

2014, 24.) 

 

𝑘 =  𝜂𝑓𝑝𝜀𝑃𝑇𝑁𝐿𝑃𝐹𝑁𝐿 (2.4)  
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Merkki 𝜂 on neutronituottotekijä ja se kertoo termisessä fissiossa syntyneiden neutronien 

määrään. Terminen käyttösuhde 𝑓 kuvaa, millä todennäköisyydellä terminen neutroni ab-

sorboituu polttoaineeseen muiden reaktorin materiaalien sijasta. Neutroni selviää hidastumi-

sesta ilman kaappauksia resonanssinvälttämistodennäköisyydellä 𝑝. Nopean fission tekijä 𝜀 

on yli yhden, sillä sen avulla otetaan huomioon, että jotkin nopeat neutronit saattavat johtaa 

suoraan fissioon, johtaen uusien neutronien syntymiseen. Kertoimet 𝑃𝑇𝑁𝐿 ja 𝑃𝐹𝑁𝐿 ovat to-

dennäköisyyksiä sille, että neutronit eivät vuoda reaktorista. Lyhenne TNL”Therman Neut-

ron Leakage” ja viittaa termisien neutronien vuotamiseen, FNL”Fast Neutron Leakega” tar-

koittaa nopeiden neutronien vuotamiseen reaktorista. (Haruki ym. 2014, 24.) 

2.4 Vaikutusala 

Neutronien vuorovaikutuksien hyödyntämiseksi laskennassa, tulee kunkin vuorovaikutuk-

sen tapahtumistodennäköisyys olla tiedossa. Ydinteknisessä laskennassa näitä todennäköi-

syyksiä käsitellään vaikutusalojen avulla. 

 

Jos kuvan 2.2 suuremman ympyrän sisältä valitaan äärimmäisen pieni piste, todennäköisyys 

sille, että piste on tummennetun ympyrän sisällä, lasketaan ympyröiden pinta-alojen suh-

teesta. Samaa ajattelutapaa hyödynnetään laskiessa erilaisten vuorovaikutuksien tapahtumi-

sen todennäköisyyksiä. Hiukkasen tai sähkömagneettisen aallon vuorovaikutusta ytimien tai 

muiden hiukkasten kanssa kuvataan vaikutusalalla. Vaikutusalan suuruus riippuu siitä, 

minkä vuorovaikutuksen todennäköisyyttä mitataan. Vaikutusalat ovat kuitenkin pääosin 

ydinten kokoluokassa, joten mikroskooppisen vaikutusalan 𝜎 yksikkönä käytetään barnia; 

1 barn = 10−28 m2. 

 

 

Kuva 2.2: Vaikutusalan havainnollistaminen 
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Vaikutusalat vaihtelevat voimakkaasti ydintä kohti tulevan neutronin energian mukaan. Esi-

merkiksi kuvassa 2.3 U92
238  fission vaikutusala kasvaa neutronin energian kasvaessa. 

 

Kuva 2.3: U-238 fission vaikutusala (Baratta ym. 2014, kuvaajasta 3.11) 

 

Kuvassa 2.3 näkyy U92
238  fission kynnysenergia 1,8 MeV, jota ennen vaikutusala fissiolle on 

hyvin pieni. Yksittäisen ytimen vaikutusalaa kutsutaan mikroskooppiseksi vaikutusalaksi. 

Jos ydinten määrä tilavuusyksikössä on tiedossa, voidaan makroskooppinen vaikutusala Σ 

määrittää. 

Σ = 𝑁𝜎 

 

(2.5)  

Kaavassa 2.5 N on ydinten määrä yksikössä 
1

cm3 , joten makroskooppisen vaikutusalan yksi-

köksi tulee 
1

cm
. Tämä kuvastaa todennäköisyyttä siihen, että vuorovaikutus tapahtuu pituus-

yksikköä kohden. Esimerkiksi U92
235  fissiota voidaan tarkastella, kun kyseisen fission mak-

roskooppinen vaikutusala Σf on tiedossa. Tämän lisäksi voidaan tarkastella neutronivuota 𝜙 

, joka kuvaa tietyn pinta-alan läpi kulkeneiden neutronien määrää aikayksikössä. 

 

𝜙 = 𝑛𝑛𝑣 

 

(2.6) 

Neutronien tiheys 𝑛𝑛 on yksikössä 
1

cm3 ja niiden nopeus v 
cm

s
 , tämä antaa neutronivuolle 

yksikön 
1

cm2s
. Yhdistämällä vuo ja makroskooppinen vaikutusala saadaan reaktionopeus R, 

joka kuvaa tapahtuvien reaktioiden määrää tilavuutta kohden aikayksikössä, yksikössä 
1

cm3s
. 

𝑅 = Σ𝜙 (2.7) 
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3. REAKTORILASKENTA 

Reaktorin käyttäytymistä seurattaessa seurattavien parametrien määrä on hyvin suuri. Käy-

tännössä laskenta toteutetaan keskittymällä neutronien elinkaariin reaktorissa ja niiden pe-

rusteella selvitetään reaktorin materiaalien muutokset. Tässä kappaleessa käsitellään erilai-

sia keinoja seurata neutronin kulkua reaktorissa, sekä käsitellään yleisimpiä yksinkertaistuk-

sia, joita käytetään laskennan keventämiseksi. Yksinkertaistuksista huolimatta laskenta on 

niin pitkää ja monimutkaista, että se on tehtävä koneellisesti. 

3.1 Boltzmann yhtälö 

Materiaalista emittoituvaa neutronivuota 𝜙 voidaan tarkastella neutronien vuorovaikutusten 

avulla. Kuten kappaleessa 2.2 käsiteltiin, neutroneja voi emittoitua käytännössä joko fission 

tai sironnan vaikutuksesta. Neutroneja voi emittoitua myös ulkoisten neutronilähteiden vai-

kutuksesta, mutta tämä jätetään usein huomioimatta, kuten tässäkin osuudessa. Näiden yh-

teisvaikutusta kuvaillaan lähdetermi Q. (Reuss 2008, 105.)   

 

𝑄(𝑟, 𝑣, Ω⃗⃗⃗, 𝑡) = 𝐷(𝑟, 𝑣, Ω⃗⃗⃗, 𝑡) + 𝑆(𝑟, 𝑣, Ω⃗⃗⃗, 𝑡) (3.1) 

 

Kaavassa 3.1 lähdetermi Q, sirontalähde D ja fissiolähde S ovat kukin neljän muuttujan 

funktioita. Emissio määrittyy tietyllä ajanhetkellä t, koska muut muuttujat ovat aikasidon-

naisia. Emissioon vaikuttavat myös neutronin lähtöpiste 𝑟, sen kulkusuunta Ω⃗⃗⃗ , sekä nopeus 

v. Tekijöille D ja S on matemaattisesti määritetty tarkemmat kaavat kaavojen 3.2 ja 3.3 mu-

kaisesti. (Reuss 2008, 105.)   

 

𝐷(𝑟, 𝑣, Ω⃗⃗⃗, 𝑡) =  ∫ 𝑑𝑣′
∞

0

∫ 𝑑2Ω′Σ𝑠[𝑟, (𝑣′, Ω⃗⃗⃗′) → (𝑣, Ω⃗⃗⃗)]𝜙(𝑟, 𝑣′, Ω′⃗⃗⃗⃗⃗, 𝑡)
(4𝜋)

 (3.2) 

 

𝑆(𝑟, 𝑣, Ω⃗⃗⃗, 𝑡) =
1

4𝜋
𝜒(𝑣) ∫ 𝑑𝑣′

∞

0

∫ 𝑑2Ω′𝑣Σ𝑓(𝑟, 𝑣′)𝜙(𝑟, 𝑣′, Ω′⃗⃗⃗⃗⃗, 𝑡)
(4𝜋)

(3.3) 

Kaavojen 3.2 ja 3.3 muuttujissa esiintyvä heittomerkki viittaa siihen, että tarkasteltava muut-

tuja tulee joltain toiselta energiatasolta tai kulkee eri suuntaan kuin lopullinen emissio. Fis-

siospektri 𝜒 kuvastaa fission todennäköisyysspektriä ja koska fissiovaikutusalan riippuu 

neutronin energiasta, on 𝜒 riippuvainen neutronin nopeudesta v.  (Haruki ym. 2014, 50.) 
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Neutronien emissiokäyttäytymisen ollessa tiedossa, voidaan neutronivuo ratkaista selvittä-

mällä kuinka paljon neutroneita tulee saavuttamaan materiaalin tarkastelupisteessä. Tämä 

toteutetaan laatimalla yhtälö neutronien selviämistodennäköisyydelle tarkastelupisteeseen 

ilman vuorovaikutuksia. Tätä funktiota neutronin selviämiselle kutsutaan neutronin kulje-

tusyhtälöksi. Yhdistämällä neutronin siirtoyhtälö lähdetermiin Q saadaan niin kutsuttu 

Boltzmann yhtälö, joka ratkaisee neutronivuon 𝜙. Boltzmann yhtälöön kirjoitetaan yleisesti 

joko integraali- ja derivaattamuodossa. Integraalimuoto on kaavan 3.4 mukainen. (Reuss 

2008, 106.)   

 

𝜙(𝑟, 𝑣, Ω⃗⃗⃗, 𝑡) =  ∫ 𝑑𝑠
∞

0

𝑒−𝜏𝑄 (𝑟 − 𝑠Ω⃗⃗⃗, 𝑣, Ω⃗⃗⃗, 𝑡 −
𝑠

𝑣
) (3.4) 

Symboli s tarkoittaa etäisyyttä tarkastelupisteeseen, joten integrointi tapahtuu kaikkien etäi-

syyksien yli. Kaavassa 3.4 esiintyvä tekijä 𝑒−𝜏 on todennäköisyys, ettei neutronilla ole vuo-

rovaikutuksia ja sen optinen reitti 𝜏 määräytyy kaavan 3.5 mukaan. (Reuss 2008, 106.)   

 

𝜏 =  ∫ Σ(𝑟 − 𝑠′Ω⃗⃗⃗, 𝑣)𝑑𝑠′
𝑠

0

 (3.5) 

 

Boltzmann yhtälön derivaattamuoto määritellään kaavan 3.6 mukaisesti. (Reuss 2008, 106.)   

 

1

𝑣

𝑑

𝑑𝑡
𝜙(𝑟, 𝑣, Ω⃗⃗⃗, 𝑡) =  𝑄(𝑟, 𝑣, Ω⃗⃗⃗, 𝑡) − Σ(𝑟, 𝑣)𝜙(𝑟, 𝑣, Ω⃗⃗⃗, 𝑡) − div[Ω⃗⃗⃗𝜙(𝑟, 𝑣, Ω⃗⃗⃗, 𝑡)] (3.6) 

 

Sijoittamalla kaavan 3.1 auki kirjoitetun Q yhtälön jompaankumpaan Boltzmann yhtälöön, 

voidaan neutronivuo 𝜙 ratkaista. Vaikka molemmat Boltzmann yhtälön kirjoitustavat ovat 

matemaattisesti saman arvoisia, on niiden ratkaiseminen hyvin erilaista. Boltzmann yhtälön 

ratkaisuun on lukuisia matemaattisia tapoja, jotka vaihtelevat halutun laskentalaajuuden ja 

käytettyjen yksinkertaistuksien mukaan. Ratkaisutavat voidaan jakaa yleisesti kahteen pää-

tyyppiin, deterministiseen eli numeraaliseen, sekä stokastiseen eli todennäköisyyksiin pe-

rustuvaan ratkaisutapaan. 
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3.2 Deterministiset menetelmät 

Deterministiset menetelmät keskittyvät Boltzmann yhtälön ratkaisemiseen numeraalisesti eli 

etsimällä matemaattisesti ratkaisu yhtälöistä. Koska yhtälö on hyvin monimutkainen koko-

naisuudessaan, joudutaan siihen käytännössä tekemään yksinkertaistuksia laskennan mah-

dollistamiseksi edes tietokoneavusteisesti. 

 

Yleisimmin tehty yksinkertaistus on niin kutsuttu diffuusioapproksimaatio, joka perustuu 

kulkusuunta komponentin Ω⃗⃗⃗ eliminoimiseen korvaamalla se matemaattisesti lähes yhtä tar-

kalla Laplace-muunnoksella. Diffuusioapproksimaatio ei ole pakollinen yhden- ja usean yh-

tälön menetelmien hyödyntämiseksi, mutta sitä yleensä käytetään. Tässä kappaleessa esite-

tyissä yhtälöissä tätä approksimaatiota käytetään. (Reuss 2008, 139.)   

3.2.1 Yhden ryhmän menetelmä (one-group) 

Yhden ryhmän menetelmää, englanniksi ”one-group theory” käytetään nimensä mukaisesti 

yksinkertaistamaan kaikki neutronit samalle energiatasolle. Tämä toteutetaan olettamalla 

kaikki neutronit yhtä nopeiksi eli monokineettisiksi. Näin saadaan yhden ryhmän diffuusio-

yhtälö, kaava 3.7. (Haruki ym. 2014, 72.) 

 

1

𝑣

𝑑

𝑑𝑡
𝜙(𝑟, 𝑡) =  𝑆(𝑟, 𝑡) − Σa(𝑟)𝜙(𝑟, 𝑡) +

∆𝜙(𝑟, 𝑡)

3Σ(𝑟)
 (3.7) 

 

Kaavassa 3.7 symboli ∆ tarkoittaa saman nimistä Laplace-muunnosta, jonka muoto riippuu 

käytetystä koordinaattimuodosta. Yhtälöä pystyy yksinkertaistamaan vielä lisää olettamalla 

stationäärinen tilanne kaavan 3.8 mukaisesti, tällöin muutos ajan suhteen tekijä 
d

dt
= 0. 

(Reuss 2008, 170.)   

 

∆Φ

3Σ
+ 𝑣Σ𝑓Φ − Σ𝑎Φ = 0 (3.8) 

 

Yhden ryhmän menetelmä antaa suhteellisen tarkan vastauksen vähentämällä laskentatehoa 

merkittävästi, joissakin laskuissa monokineettisyys on kuitenkin liian suuri yksinkertaistus. 

Diffuusioapproksimaatio on käytännöllinen, mutta se vaatii toimiakseen mahdollisimman 

homogeenisen geometrian, sekä suuren absorptiovaikutusalan suhteessa fissiovaikutusalaan. 
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Diffuusiota käyttäessä valittu piste ei saa myöskään olla liian lähellä materiaalien rajapintaa, 

eikä keskitettyä neutronilähdettä. (Reuss 2008, 146.)   

3.2.2 Usean ryhmän menetelmä (multigroup) 

Usean ryhmän menetelmä, englanniksi ”multigroup theory”, perustuu yhden ryhmän mene-

telmän tavoin neutronien energian rajaamiseen. Nyt aiemmasta poiketen neutronien energia 

jaetaan keskivertoenergiaksi tietyillä väleillä. Näitä välejä voi olla kahdesta useisiin tuhan-

siin. Usean ryhmän menetelmä toimii samoilla laskuperiaatteilla kuin yhden ryhmän mene-

telmä, nyt vain muuttujat jaetaan eri neutronin nopeusväleille. (Reuss 2008, 285.)   

 

Moniin eri käyttötarkoituksiin on olemassa ennalta määrättyjä neutronin nopeusvälejä. Esi-

merkiksi kuvan 3.1 ”Universal 11276” välit ovat minimisuositus tarkan laskennan saavutta-

miseksi. 

 

Kuva 3.1: Suositeltuja energiavälejä usean ryhmän menetelmään (Reuss, 2008, kuva 10.1) 
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3.3 Stokastiset menetelmät 

Toinen tapa lähestyä Boltzmann yhtälön ratkaisua on todennäköisyyksien näkökulmasta. Si-

muloimalla neutronin kulkua reaktorissa todennäköisyyksien avulla, voidaan laskenta suo-

rittaa hyvin tarkasti ilman suurien yksinkertaistuksien käyttöä. Stokastinen lähestymistapa 

vaatii kuitenkin paljon laskentatehoa, sillä tilastollisten epävarmuuksien pienentämiseksi tu-

lee neutronien elinkaari simuloida useita kertoja. Laskettavasta kohteesta ja halutusta tark-

kuudesta riippuen simuloituja neutronin elinkaaria vaaditaan tuhansista miljooniin käyttö-

kelpoisen laskutarkkuuden saavuttamiseksi. (Reuss 2008, 107.)   

3.3.1 Monte Carlo 

Monte Carlo on yleinen neutronien seurantatapa reaktorissa todennäköisyyksien avulla. 

Neutronin tarkkailtavat suureet vaihtelevat laskentaohjelmistoittain, mutta käytännössä 

neutronin elinkaari alkaa emissiosta, jolle valitaan todennäköisyyksien avulla lähtöpiste 𝑟, 

nopeus v ja kulkusuunta Ω⃗⃗⃗. Tämän jälkeen simuloidaan vuorovaikuttaako neutroni reakto-

rissa. Yksittäistä neutronia seurataan niin kauan, kunnes se poistuu reaktorista joko absor-

boitumalla tai vuotamalla. (Reuss 2008, 418.)   

 

Monte Carlo sopii erinomaisesti reaktorin sisäiseen laskentaan. Se on kuitenkin erittäin epä-

tehokas tilanteissa, joissa erittäin pienillä tapahtumatodennäköisyyksillä on väliä. Esimer-

kiksi säteilysuojelun näkökulmasta reaktorin ulkopuolinen säteilytaso voidaan haluta laskea. 

Ionisoivasta säteilystä vain äärimmäisen pieni osa saattaa päästä reaktorin suojusten ohi. Jos 

viereisen huoneen säteilytasoa haluttaisiin luotettavasti määrittää, Monte Carlo -menetelmää 

käyttämällä tarvittaisiin simulaatioita aivan liian monta. Tämän takia on tehty erillisiä pai-

notettuihin todennäköisyyksiin perustuvia stokastisia laskentatapoja. (Reuss 2008, 419.)   
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4. MATERIAALIKOOSTUMUSTEN LASKENTA 

Tarkasteltaessa aiemman kappaleen neutronivuon yhtälöitä voidaan havaita, että yhtälöt vaa-

tivat toimiakseen kaikkien laskennassa osallisena olevien vuorovaikutuksien vaikutusalat. 

Tätä varten täytyy reaktorissa olevat atomit ja niiden sijainnit tuntea. Jottei jokaista atomia 

tarvitsisi reaktoriin erikseen asettaa, reaktori jaetaan erillisiin materiaaleihin. Nämä materi-

aalit ovat homogeeniseksi yksinkertaistettuja alueita, jonka sisällä olevien atomien ja iso-

tooppien määrät ovat tiedossa. Tämä toteutetaan käytännössä määrittämällä materiaalille ti-

heys ja materiaalikoostumus, eli prosentuaalinen jakauma sen sisältämistä isotoopeista. 

 

Materiaalin ollessa tiedossa tarvitaan laskentaan enää vaikutusalat. Vaikutusaloja ja muita 

tarpeellisia suureita, kuten moolimassoja löytyy tätä tarkoitusta varten valmistetuista kirjas-

toista. Tässä työssä käytettävä laskentaohjelmisto hyödyntää Nuclear Energy Agencyn jul-

kaisemaa ”Joint Evaluated Fission and Fusion” (JEFF) kirjastoa vaikutusalojen, sekä moo-

limassojen määrittämiseen. (Nuclear Energy Agency 2017) 

4.1 Laskennan periaatteet 

Laskentaohjelmistot vaativat alkuarvoikseen syötettävien materiaalien materiaalikoostu-

mukset. Yleensä materiaalikoostumus voidaan syöttää ohjelmistolle kahdella eri tavalla, 

joko massaosuuksina tai mooliosuuksina. Mikäli jokaisen materiaalissa olevan isotoopin 

massa m on tiedossa, saadaan tietyn isotoopin massaosuus Yi selville kaavalla 4.1. 

 

𝑌𝑖 =
𝑚𝑖

𝑚𝑡𝑜𝑡
 

 

(4.1) 

Jokaisen materiaalissa esiintyvän alkuaineen jokaisen isotoopin yksittäinen massa ei ole 

yleensä etukäteen erikseen määritetty. Useimmille isotoopeille pelkän alkuaineen massa-

osuuden tietäminen materiaalissa riittää, sillä laskentaohjelmiston apukirjastolla on tiedossa 

niiden luonnollinen isotooppijakauma. Massaosuus tulee kuitenkin laskea isotoopeittaan, 

mikäli kyseisten isotooppien jakauma ei ole laskentaohjelmiston käyttämän kirjaston tie-

dossa tai isotooppien jakauma poikkeaa luonnossa esiintyvästä. 

 

Materiaaleissa voi esiintyä myös molekyylejä, joiden massaosuuksien laskemiseksi täytyy 

molekyyli purkaa rakenneosiinsa. Merkittäessä molekyylissä esiintyvien alkuaineiden määrä 
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symbolilla j, saadaan tietyn molekyylissä esiintyvän alkuaineen massaosuus selville jaka-

malla kyseisen alkuaineen aiheuttama massa kunkin molekyylissä esiintyvän alkuaineen 

massan summalla kaavan 4.3 mukaisesti. Massat voidaan määrittää moolimassojen M [
g

mol
] 

ja ainemäärien n [mol] avulla kaavan 4.2 mukaisesti. 

 

𝑚𝑖 = 𝑛𝑖𝑀𝑖  (4.2) 

 

𝑌𝑖 =
𝑛𝑖𝑀𝑖

∑ 𝑛𝑥𝑀𝑥
𝑗
𝑥=1

 
(4.3) 

Materiaalissa eri alkuaineidelle lasketut massaosuudet pystytään muuttamaan jälkikäteen 

isotooppikohtaisiksi massaosuuksiksi kertomalla isotoopin esiintymistä alkuaineessa (iea) 

vastaava massaosuus alkuaineen massaosuudella materiaalissa.  

 

 𝑌𝑖,𝑖𝑠𝑜𝑡𝑜𝑜𝑝𝑝𝑖 = 𝑌𝑖𝑌𝑖𝑒𝑎 (4.4) 

 

Mikäli laskentaohjelmiston alkuarvot halutaan sijoittaa massaosuuksien sijaan mooliosuuk-

sina x, tulee kunkin materiaalissa esiintyvän aineen ainemäärä olla tiedossa. Tällöin mooli-

osuus voidaan ratkaista kaavasta 4.5. 

𝑥𝑖 =
𝑛𝑖

∑ 𝑛𝑥
𝑗
𝑥=1

 

 

(4.5) 

Molekyylien sisäiset mooliosuudet saadaan selville suoraan molekyylin muodostavista al-

kuaineista, mutta itse molekyylit annetaan yleensä massoina. Tämän takia materiaalin alku-

aineet tulee muuttaa massoista mooleiksi kaavan 4.2 avulla ennen mooliosuuden määrittä-

mistä. 

4.2 Yleiset laskutilanteet 

Reaktorissa esiintyvien materiaalien koostumukset vaihtelevat suuresti riippuen siitä, mil-

laista kokoonpanoa halutaan tutkia. Esimerkiksi laskettaessa 2-ulotteista kiehutusvesireak-

toria (BWR), voitaisiin laskea tilannetta, jolloin materiaaleiksi valittaisiin polttoaineet, tuki-

rakenteet, jäähdyte ja moderaattori. (Leppänen 2015) 
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Ydinpolttoaineena toimivan uraanin rikastusaste annetaan massaprosentteina U92
235  osuu-

desta uraanin koko massasta. Materiaalikoostumuksessa tulee kuitenkin ottaa huomioon, että 

uraani esiintyy polttoaineessa uraanidioksidina UO2. Jos ydinpolttoaine olisi esimerkiksi 4 

% rikastusasteessa, sisältäisi se massaosuuksina 96 % U92
238  ja 4 % U92

235  sisältävää uraanidi-

oksidia. Tällöin materiaalikoostumus massaosuuksina olisi taulukon 4.1 mukainen.  

 

Taulukko 4.1: Puhtaan ydinpolttoaineen esimerkkikoostumus 

Aine Massaosuus 

Uraani 𝑈92
238  0,7563 

Uraani 𝑈92
235  0,0314 

Happi O 0,2123 

 

Reaktorissa esiintyviä rakenteita voi olla lukuisia erilaisia. Yksi yleinen tukirakenteiden ma-

teriaali on ruostumaton teräs, jonka valmistamisessa noudatetaan standardien mukaisia oh-

jeistuksia. Esimerkiksi standardista SFS-EN 10088-1 löytyvälle korroosiota kestävälle te-

räkselle X38CrMo14 on standardissa määritetty massaosuudet. (SFS-EN 10088-1) 

 

Taulukko 4.2: X38CrMo14 teräksen materiaalikoostumus (SFS-EN 10088-1) 

Aine Massaosuus 

Hiili C 0,0036 … 0,0042 

Pii Si 0,01 

Mangaani Mn 0,01 

Fosfori P 0,0004 

Rikki S 0,00015 

Kromi Cr 0,13…0,145 

Molybdeeni Mo 0,006 … 0,01 

Rauta Fe Jäljelle jäävä massaosuus 

 

Kevytvesireaktoreissa, joihin BWR lukeutuu, vesi H2O toimii jäähdytteenä sekä moderaat-

torina. Massaosuudet voidaan määrittää kaavan 4.3 avulla, koska molekyyli on tiedossa. 
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Taulukko 4.3: Veden massaosuudet 

Aine Y 

Vety H 0,112 

Happi O 0,888 

 

Edellä käsitellyt tapaukset ovat kuitenkin yksinkertaistettuja esimerkkejä, joissa ei huomi-

oida mahdollisia epäpuhtauksia. Materiaalit saattavat olla myös yhdistelmiä toisistaan. Esi-

merkiksi tukirakennetta ja vettä voi olla samassa materiaalissa, pidentäen materiaalikoostu-

muksen laskentaa huomattavasti. Materiaalien koostumus riippuu käytännössä siitä, mitä re-

aktorilaskenta ohjelmiston käyttäjä haluaa. Tämän takia materiaalikoostumus tulisi pystyä 

laskemaan mille tahansa aineyhdistelmälle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

5. MATERIAALIKOOSTUMUSLASKURIN VALMISTAMINEN 

Koska materiaalikoostumusten tunteminen on välttämätöntä reaktorifysiikan analyyseissä, 

voidaan kokonaisprosessia helpottaa valmistamalla erillinen materiaalikoostumuslaskuri 

koostumusten laskemiseksi. Tässä kappaleessa käsitellään osana kandidaatintyötä valmiste-

tun materiaalikoostumuslaskurin valmistamista ja esitellään sen toimintaa. Laskurin valmis-

tamista tarkastellaan siltä vaadittujen ominaisuuksien näkökulmasta ja itse ohjelmointia ei 

käsitellä.  

5.1 Ohjelmiston vaatimukset 

Erillisellä materiaalikoostumuslaskurilla on kaksi päätavoitetta; materiaalien valmistusajan 

lyhentäminen ja virhemahdollisuuksien vähentäminen. Materiaalien valmistamisen lyhentä-

miseksi laskurin käyttämisen täytyy olla nopeampaa ja helppokäyttöisempää, kuin mooli- ja 

massaosuuksien laskeminen manuaalisesti. Virhemahdollisuuksien vähentämiseksi laskurin 

täytyy aina laskea materiaalikoostumukset oikein ja ohjelmiston käyttäminen pitää olla yk-

siselitteistä sen käyttäjälle.  

 

Laskurin täytyy pystyä vastaanottamaan eri alkuaineita ja molekyylejä, sekä tarvittaessa iso-

tooppeja. Tämä toteutetaan suunnittelemalla materiaalikoostumuslaskuri niin, että se pystyy 

hyväksymään minkä tahansa isotoopin ja laskemaan materiaalikoostumuksen massa- sekä 

mooliosuuksina. 

 

Materiaalikoostumuslaskuriin lisätään myös ominaisuus, joka muuttaa alkuaineita niiden 

luonnossa esiintyviin isotooppijakaumiin käyttäjän niin halutessa. Luonnollinen jakauma 

tarvitaan, mikäli laskentaohjelmisto vaatii erikseen jokaisen isotoopin osuuden materiaa-

lissa. Luonnon isotooppijakaumat hankitaan laskurille IUPAC raportista ”Isotopic composi-

tions of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)”. (Brand ym. 2013) 

5.2 Tiedon käsittelymuoto 

Toimiakseen, laskurin tulee pystyä tulostamaan lasketut materiaalikoostumukset muotoon, 

jota laskentaohjelmisto ymmärtää. Laskentaohjelmistoihin syötettävän tiedon muotoilu 

vaihtelee käytettyjen ohjelmistojen mukaan. Materiaalikoostumuslaskuri on alustavasti oh-

jelmoitu toimimaan Serpent -ohjelmistolla, joka on Monte Carlo menetelmään perustuva 
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ohjelmisto. Laskuri on kuitenkin ohjelmoitu mahdollisimman modulaarisesti, jotta tulevai-

suudessa voidaan lisätä tulostusformaatteja ja saada laskuri yhteensopivaksi muidenkin las-

kentaohjelmistojen kanssa. Itse Serpent -ohjelmistolle syötetyt tiedostot sisältävät paljon 

muutakin kuin pelkästään materiaalit ja niiden koostumukset. Materiaalikoostumuslaskuri 

määrittää kuitenkin pelkät materiaalit, joten tiedoston muut ominaisuudet tulee syöttää erik-

seen. 

 

Esimerkkinä Serpent-ohjelmistolle syötettävästä BWR-reaktorin gadoliniumia sisältävästä 

polttoaineesta, on kuvan 5.1 mukainen polttoaineen materiaalikoostumus. Ensimmäinen rivi 

tiedostosta kertoo ohjelmistolle osion koskevan materiaalia ”mat” tunnisteella, jota seuraa 

materiaalin nimi, tässä tapauksessa ”fuel7”. Esimerkissä nimen jälkeen samalla rivillä tuleva 

luku ”-10,291” kertoo materiaalin tiheyden, jonka yksikkö riippuu Serpentin asetuksista. 

Serpentin syöttötiedostoissa negatiivinen luku tarkoittaa massoja ja massaosuuksia, ja posi-

tiivinen luku mooliosuuksia. (Valtavirta 2015) 

 

 

Kuva 5.1: Esimerkki polttoainetiedostosta (Leppänen 2015) 

 

Loput rivit materiaalitiedostossa ovat varattu eri isotoopeille, yksi isotooppi riviä kohden. 

Rivi jaetaan kahteen sarakkeeseen, itse materiaaliin ja sitä vastaavaan massaosuuteen. Va-

semmassa sarakkeessa luku ennen pistettä, määrittää isotoopin. Isotooppiin tulee ensin mer-

kitä aineen järjestysluku, jonka jälkeen merkitään isotoopin massaluku. Massalukuun täytyy 

merkitä kolme numeroa, joten alle 100 massaluvuissa tulee merkitä ylimääräinen nolla, ku-

ten esimerkin hapen 8016 tapauksessa. Pisteen jälkeen merkitään erillinen aineen tunnus-

arvo, joka tässä tapauksessa on isotoopin lämpötila satoina celsius asteina. Esimerkin ”.09c” 
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tarkoittaa, että materiaalin aineet ovat 900 celsiusasteessa. Oikean sarakkeen arvot ovat kun-

kin isotoopin massaosuudet. Kaikkien materiaalissa esiintyvien isotooppien massaosuuksien 

summa tulee olla yksi, jotta ohjelma toimii. (Valtavirta 2015) 

 

Ohjelmisto tulee seuraamaan jokaisen syötetyn isotoopin muutoksia reaktorissa. Usein jo-

kaisen alkuaineen jokaista isotooppia ei ole erikseen tiedossa. Tällöin aineet syötetään niiden 

luonnollisissa isotooppijakaumissa. Merkitsemällä aineen massaluvuksi ”000” laskentaoh-

jelmisto erittelee aineen sen luonnolliseen isotooppijakaumaan. Laskentaohjelmistot käyttä-

vät jakaumien selvittämiseen erillistä apukirjastoa, joka ei välttämättä tunne kaikkien ainei-

den luontaisia isotooppijakaumia Tämän takia ”000” tunnuksen käyttäminen saattaa aiheut-

taa laskennan keskeytyksen. Tämä ongelmatilanne ilmenee materiaalikoostumuslaskurin 

toimivuutta testattaessa kappaleessa 5.3. (Valtavirta 2015) 

 

Materiaalikoostumukset voidaan massaosuuksien sijaan esittää tarvittaessa myös mooli-

osuuksina, jolloin ainemäärät merkitään positiivisilla luvuilla. Kuvassa 5.2 on esimerkki mo-

deraattorina toimivasta vedestä, 𝐻2𝑂. Kuten molekyylistä huomataan, jakaumassa näkyy 

selvästi kaksi vetyä ja yksi happi. Ensimmäisellä rivillä tiheyden jälkeen tulevat arvot ovat 

käskyjä laskentaohjelmistolle, eikä niillä ole tekemistä materiaalikoostumusten kanssa. 

(Valtavirta 2015) 

 

 

Kuva 5.2: Esimerkki materiaalikoostumus mooliosuuksina (Leppänen, 2015) 

 

5.3 Toimivuuden varmistaminen 

Ennen materiaalikoostumuslaskurin käyttöönottoa täytyy varmistaa, että laskurilla saadut 

koostumukset ovat laskettu oikein. Toimivuuden varmistaminen käsitellään kahtena eri 

osana; laskurin käyttävien aputiedostojen toimivuutena, sekä itse laskurin laskennan toimi-

vuutena. 
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Laskuri käyttää toimiakseen aiemmin käsiteltyä IUPAC raporttia luonnon isotooppijakau-

mista. Jotta raporttia voidaan ohjelmoinnissa hyödyntää, se muunnetaan ohjelmistolle sopi-

vaan muotoon. Tällöin on vaarana, että jotkin isotoopit siirretään virheellisesti uuteen muo-

toon. Isotooppijakauman toimivuus varmistetaan summaamalla kunkin alkuaineen isotoop-

pien esiintymistodennäköisyydet yhteen. Kun yksittäiselle alkuaineelle summaksi saadaan 

sata prosenttia, on kyseisen aineen isotooppijakauma siirtynyt onnistuneesti uuteen tiedos-

tomuotoon. 

 

Molekyylien ja mooliosuuksien laskemisen mahdolliseksi laskuri tarvitsee käyttöönsä iso-

tooppien moolimassat. Nämä laskurille saadaan samasta JEFF apukirjastosta, jota tässä 

työssä käytetään myös Serpentin apukirjastona. Moolimassat ovat jo valmiiksi kirjastossa 

ohjelmiston luettavassa muodossa, joten tiedon menettämisestä siirrossa ei tarvitse erikseen 

huolehtia. (Nuclear Energy Agency 2017)  

 

Materiaalikoostumuslaskurin luonnollisen isotooppijakauman ominaisuutta testattaessa ha-

vaitaan, että käytetty JEFF apukirjasto ei välttämättä tunnista kaikkia luonnon isotooppeja, 

aiheuttaen laskennan keskeytymisen. Tämä virhetilanne korjataan lisäämällä materiaali-

koostumuslaskuriin ominaisuus, joka tarkistaa tunnistaako käytettävä kirjasto käytettyjä iso-

tooppeja ja tarvittaessa varoittaa ohjelman käyttäjää puutteista. 

 

Itse laskentaosuuden paikkansapitävyys varmistettiin ensin laskemalla manuaalisesti satun-

naisia materiaalikoostumuksia ja vertaamalla niitä laskurin antamiin tuloksiin. Kun laskuri 

selvisi manuaalisista testeistä, alettiin sitä koestamaan myös koneellisesti. Manuaalisessa 

tarkastuksessa käytettiin pääosin SFS-EN 10088-1 löytyviä teräksiä ja niitä yhdistettiin eri 

rikastusasteen ydinpolttoaineisiin. Manuaalisissa testeissä ei laskurissa ilmennyt virheitä. 

 

Koneellista testaamista varten valmistettiin liitteenä 2 löytyvä ohjelma. Ohjelma valmistaa 

materiaalin, jolla on sattumanvarainen määrä sattumanvaraisia isotooppeja kuvan 5.3 mu-

kaisesti. Tämän jälkeen ohjelma summaa lasketut massa- tai mooliosuudet yhteen. Ohjel-

malla testattiin mooli- ja massaosuuksia laskien kumpaakin 10000 materiaalia. Massaosuuk-

sia laskiessa materiaalikoostumuslaskurille syötettiin 10000 erilaista materiaalia, jotka sisäl-

sivät yhteensä 466341 isotooppia. Suurin yhteenlaskettu massaosuus oli 1.000011 ja pienin 

0,999989. Mooliosuuksia testatessa 10000 kertaa isotooppeja läpikäytiin yhteensä 466868. 
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Suurin yhteenlaskettu mooliosuus oli 1,000010 ja pienin 0,999987. Materiaalikoostumuslas-

kurin vakio pyöristämistarkkuus on 6 desimaalia. Lasketut tulokset ovat riittävän tarkkoja, 

joten laskurin voidaan todeta toimivan halutulla tavalla. Samalla voidaan myös todeta, että 

laskuri on hyvin toimintavarma, koska se pystyi toimimaan ilman virheitä koko 20 000 tes-

tikäytön ajan. 

 

 

Kuva 5.3: Esimerkki laskurin testaus ohjelman valmistamasta satunnaisesta materiaalista 

 

Ohjelmoinnin näkökulmasta laskurin pitäisi antaa oikea vastaus käytetyistä isotoopeista riip-

pumatta. On kuitenkin järkevää erikseen tarkistaa materiaalikoostumuslaskurin antamat tu-

lokset satunnaisesti ja varsinkin uusia isotooppeja käyttäessä. 



28 

 

5.4 Kehitetyn materiaalikoostumuslaskurin käyttö 

Tässä kappaleessa käsitellään osana kandidaatintyötä kehitetyn materiaalikoostumuslasku-

rin käyttämistä. Laskuri toimii lukemalla sopivaan muotoon kirjoitetun tekstitiedoston, las-

kemalla sen perusteella materiaalikoostumuksen ja tulostamalla uuden tekstitiedoston, jonka 

ydintekninen laskentaohjelmisto ymmärtää. 

 

Yksinkertaisin materiaalikoostumuslasku on tilanteessa, jolloin materiaali koostuu vain yh-

destä isotoopista. Käyttämällä esimerkkiä raudan isotoopista 𝐹𝑒26
56  näyttäisi materiaalikoos-

tumus kuvan 5.4 mukaiselta. Yksittäisen isotoopin tapauksessa laskuria ei kuitenkaan todel-

lisuudessa tulisi käyttää, sillä annetun isotoopin massaosuus on automaattisesti sata prosent-

tia. Materiaalien ensimmäiselle riville tulee materiaalin tunnistetiedot ja tiheys kuvan 5.4 

mukaisesti. Ensimmäisenä tulee hakasulkuihin materiaalin nimi, tässä tapauksessa ”raudan 

isotooppi”. Hakasulkeiden jälkeen tulee sulkujen sisään laittaa materiaalin lämpötila ja sen 

jälkeen tiheys. Materiaalin lämpötila on Serpent ohjelmiston vaatima materiaalitunniste. Ti-

heys riippuu laskentaohjelmiston asetuksista, mutta on yleensä yksikössä 
𝑘𝑔

𝑚3 , joka ei kuvan 

5.3 esimerkissä vastaa raudan todellista tiheyttä. Muilla riveillä käsitellään itse materiaaleja, 

tässä tapauksessa rautaa. Ensimmäisenä annetaan aineen tunniste ”26056”. Viimeiset kolme 

lukua, ”056” viittaavat atomin massalukuun ja edeltävät ”26” kertovat atomin järjestysluvun, 

samalla tavoin kuin kappaleessa 5.2 käsitellyissä Serpent ohjelmiston syöttötiedostoissa. Lu-

kemalla nämä tiedot ohjelmisto tietää kyseessä olevan 𝐹𝑒26
56 . Massaluvun jälkeen merkitään 

pilkku, ja sen jälkeen ilmoitetaan kyseisen materiaalin osan massaosuus. Koska materiaali 

koostuu vain yhdestä komponentista ei ilmoitetulla massaosuudella ole väliä, sillä se muu-

tetaan laskurissa aina sataan prosenttiin. 

 

 

Kuva 5.4: Esimerkki syöttötiedosto materiaalikoostumuslaskurille yhden isotoopin tapauksessa 

 

Todellisissa koostumuslaskuissa esiintyy useampia aineita, joista osa saattaa olla myös mo-

lekyyleinä. Esimerkkinä toimii kuvan 5.5 yleinen laskutilanne, jossa määritetään tietyn ri-

kastusasteen uraanidioksidin materiaalikoostumusta. Kuvassa 5.5 käsitellään samaa ydin-

polttoainekoostumusta, kuin taulukossa 5.1, joten laskiessa näillä arvoilla saadaan laskurilta 

sama materiaalikoostumus. Ensimmäinen rivi käsitellään samalla tapaa kuin aiemmassa esi-

merkissä, nyt nimi on muutettu ja lämpötila nostettu 1000 celsius asteeseen. 
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Kuva 5.5: Esimerkki syöttötiedosto materiaalikoostumuslaskurille uraanioksidia laskiessa 

Toisella rivillä on molekyyli, joka sisältää yhden ”92238” ja kaksi ”16000”. Aiemman tiedon 

perusteella ”92238” voidaan tunnistaa olevan U92
238 . Jälkimmäisen luvun ”000” pääte tarkoit-

taa, että käytetään atomin luontaista isotooppijakaumaa, joten kyseessä on happi sen luon-

taisella isotooppijakaumalla. Nyt aineiden jälkeen tulevassa massaosuudella on merkitystä, 

joten tässä tilanteessa koko materiaalin massasta 96 % on U92
238  sisältävällä molekyylillä ja 

4 % U92
235 . 

 

Laskuri pystyy huomioimaan myös tilanteet, jolloin halutaan määrittää materiaalikoostumus 

materiaalille, joka koostuu toisista materiaaleista. Esimerkiksi, voitaisiin kuvassa 5.5 ole-

vaan 4 % vahvuiseen ydinpolttoaineeseen sekoittaa gadoliniumioksidia Gd2O3. Määrittäessä 

materiaali, jossa on massaosuudeltaan 96 % mainittua ydinpolttoainetta ja loput Gd2O3, 

näyttäisi syöttötiedosto kuvan 5.6 mukaiselta. Kuvassa merkin ”>” jälkeen tulevat materiaa-

lit kuuluvat saman massaosuuden alaisuuteen, joka ilmoitetaan luvulla ennen merkkiä. Esi-

merkiksi merkin ”96>” alaisuudessa on kaksi ainetta, kummatkin uraanidioksidit. Nämä 

kaksi uraanidioksidia vastaavat siis yhteensä 96 % lopullisien materiaalin massaosuudesta. 

Merkin ”>” esiintyminen uudestaan tiedostossa aloittaa uuden vastaavan erittelyn, joten esi-

merkissä merkki ”4>” antaa gadoliniumoksidille 4 % lopullisen materiaalin massaosuudesta. 

 

 

Kuva 5.6: Esimerkki syöttötiedosto ydinpolttoaineen ja raudan sekoituksesta 

 

Reaktori sisältää useita eri materiaaleja, jotka tulee huomioida reaktorilaskennassa. Tämän 

takia materiaalikoostumuslaskurinkin tulee pystyä laskemaan usean materiaalin koostumuk-

sen samanaikaisesti. Yhdistämällä kuvien edellä käytyjen esimerkkien materiaalit saadaan 

kuvan 5.7 mukainen syöttötiedosto materiaalikoostumuslaskurille. Samassa kuvassa näkyy 

myös laskurin asetuksien määrittäminen, joka voidaan tehdä kirjoittamalla asetuksen nimi ja 

haluttu asetusarvo ennen ensimmäistä materiaalia. 
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Kuva 5.7: Esimerkkitiedosto usean materiaalin laskemiseen 

 

Alustavasti laskuriin on ohjelmoitu kuusi erilaista asetusta taulukon 5.4 mukaisesti, mutta 

näitä on helppo ohjelmoida lisää niin haluttaessa. Asetus ”UseMoles” määrittää käytetäänkö 

lasketussa materiaalissa massa- vai mooliosuuksia. Tärkeimmät asetukset liittyvät laskuriin 

rakennettuun toleranssi systeemiin, jonka avulla laskuri pyrkii selviämään apukirjastolle tun-

temattomista materiaaleista. ”UseTolerance” määrittää onko toleranssisysteemi käytössä. 

Jos systeemi ei ole käytössä, laskuri keskeyttää laskennan törmätessä materiaaliin, jota apu-

kirjasto ei tunnista. Asetuksen ollessa päällä laskuri poistaa tuntemattoman materiaalin ja 

korvaa poistetun määrän saman alkuaineen tunnettujen isotooppien luontaisella jakaumalla. 

Jos esimerkiksi alkuainetta olisi luontaisessa jakaumassa isotoopeittain massaosuuksina 50 

%, 30 % ja 20 %, joista kirjasto ei tunnistaisi 20 % vastaavaa ainetta. Tällöin laskuri muut-

taisi tunnetut isotoopit pitäen niiden suhteet samoina, jolloin saataisiin 62,5 % ja 37,5 %. 

Mikäli laskuri joutuu käyttämään tätä menetelmää varoittaa se käyttäjää siitä kuvan 5.8 mu-

kaisesti. Tämä varoitus voidaan poistaa asetuksella ”ToleranceWarning”. 

 

 

Kuva 5.8: Esimerkki toleranssin käytön antamasta varoituksesta 

 

Laskuri muuttaa kaikki apukirjastolle tuntemattomat luontaiseen isotooppijakaumaan viit-

taavat ”000” arvot niiden isotoopeiksi virheen välttämiseksi. Myös apukirjaston tuntemat 
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”000” aineet voidaan muuttaa isotooppijakaumiksi laskettuun materiaaliin niin haluttaessa 

asettamalla asetus ”SaveAverages” todeksi. 

 

Taulukko 5.4: Materiaalikoostumuslaskurin asetukset 

Asetuksen nimi Asetuksen vaikutus. Asetuksen oletusarvo 

UseTolerance Määrittää käytetäänkö toleranssisys-

teemiä vai keskeytetäänkö ohjelma 

tuntemattoman aineen kohdalla. 

Tosi. 

ToleranceWarning Määrittää annetaanko käyttäjälle va-

roitus, kun toleranssia on käytetty. 

Tosi. 

 

SaveAverages Antaa valinnan tulostaa lopulliseen 

tiedostoon ”000” arvoja mikäli apu-

kirjasta niitä ymmärtää, tai kirjoittaa 

kaikki luonnolliset isotooppija-

kaumat auki. 

Tosi. 

RoundAccuracy Määrittää desimaalien määrän mate-

riaalien massaosuuksille. 

6 

FileName Antaa valinnan mihin lasketut mate-

riaalikoostumukset halutaan tallen-

taa. 

Calculated_materials.txt 

UseMoles Kirjoittaako laskurit lopulliset mate-

riaalikoostumukset mooliosuuksina 

vai käytetäänkö massaosuuksia 

Epätosi. Laskuri laskee 

massaosuudet. 

 

Jos kuvan 5.7 materiaalikoostumusta halutaan käyttää laskentaohjelmistossa, tulee se syöttää 

materiaalikoostumuslaskuriin. Laskuri antaa tuloksena uuden tiedoston, jota laskentaohjel-

misto ymmärtää. Kuvan 5.7 alkuarvoilla, laskurista saatava valmis materiaalikoostumus on 

kuvan 5.9 mukainen. Valmis materiaalikoostumustiedosto on Serpent-ohjelmiston vaati-

massa muodossa. Jos laskuri ohjelmoidaan uudestaan toimimaan jollain toisella ohjelmis-

tolla, tulee valmis materiaalikoostumus näyttämään erilaiselta.  Kuvassa 5.10 on esitetty 

sama materiaalikoostumus laskettuna massaosuuksina. Tämä toteutuu, jos asetus ”UseMo-

les” asetetaan epätodeksi. 
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Kuva 5.9: Valmis materiaalikoostumus mooliosuuksina 

 

 

Kuva 5.10: Valmis materiaalikoostumus massaosuuksina 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Työssä tarkasteltiin, kuinka reaktorifysiikan analyysien valmisteluprosessia voitaisiin paran-

taa valmistamalla erillinen materiaalikoostumuslaskuri. Tutkimus aloitettiin perehtymällä 

reaktorifysiikassa käytettävien laskentaohjelmistojen toimintaan neutronien elinkaarien nä-

kökulmasta, jota kautta materiaalien tärkeys laskennassa korostui. 

 

Laskurin valmistamisen kriteereinä olivat helppokäyttöisyys ja toimintavarmuus. Jotta oh-

jelma olisi mahdollisimman helppokäyttöinen manuaaliseen laskemiseen verrattuna, lisättiin 

siihen usein materiaalikoostumusta laskettaessa tarvittavia ominaisuuksia. Laskuri pystyy 

laskemaan materiaalikoostumukset massaosuuksien lisäksi myös mooliosuuksina, sillä val-

taosa reaktorifysiikan laskentaohjelmistoista pystyy lukemaan kumpaakin muotoa. Laskuri 

hyväksyy syötteekseen minkä tahansa alkuaineen, isotoopin ja molekyylin. Alkuaineiden 

syöttöä varten ohjelmalla on ominaisuus jakaa alkuaineet niiden luontaisiin isotooppija-

kaumiin. Materiaalikoostumuslaskuria valmistaessa havaittiin, että laskentaohjelmistojen 

käyttämät apukirjastot eivät välttämättä tunnista kaikkia isotooppeja. Tämän seurauksena 

laskuriin lisättiin ominaisuus, jolla isotooppien yhteensopivuus apukirjaston kanssa varmis-

tetaan.  

 

Suurimpana etuna manuaaliseen laskentaan verrattuna, on laskurin kyky tehdä lähtöarvoihin 

pieniä muutoksia ja saada uusi materiaalikoostumus selville lähes välittömästi. Materiaali-

koostumuslaskurin toimivuutta testattiin 20000 eri esimerkkitiedostoilla, jotka laskuri pystyi 

laskemaan ongelmitta. Kokonaisuudessaan laskuri toimii halutulla tavalla, luotettavasti ja 

sen avulla pystytään materiaalikoostumusten laskentaa nopeuttamaan huomattavasti. Mate-

riaalikoostumusten laskennassa laskuria kannattaa hyödyntää. 

 

Materiaalikoostumuslaskuri ohjelmoitiin modulaarisesti ja helppolukuiseksi, jotta se olisi 

helpompi yhteensovittaa muille laskentaohjelmistoille. Tällä varmistettiin, että laskuria voi-

daan tulevaisuudessa kehittää, mikäli sen käyttäjä niin haluaa.  Massa- ja mooliosuuksien 

selvittämisen kannalta laskuri pystyy suorittamaan jo kaiken tarpeellisen, mutta tulevaisuu-

dessa laskurille voitaisiin kuitenkin kehittää kyky määrittää materiaalikoostumuksen tiheys 

alkuarvojen perusteella ilman sen erikseen syöttämistä ohjelmaan. 
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7. YHTEENVETO 

Fissio on reaktio, jossa suurikokoinen ydin hajoaa kahdeksi pienemmäksi ytimeksi vapaut-

taen samalla neutroneja, säteilyä ja energiaa. Tämä reaktio voi saada alkunsa joko spontaa-

nisti tai ulkoisen ärsykkeen avulla. Käytännössä ydinreaktoreissa fissiot saavat alkunsa vuo-

rovaikutuksista neutronien kanssa, jonka takia neutronien seuraaminen reaktorissa on sen 

toiminnan ohjaamisen kannalta tärkeää. Jotta neutronin elinkaarta reaktorissa voidaan seu-

rata, tulee neutronien ja reaktorin aineiden väliset vuorovaikutukset sekä niiden vaikutusalat 

olla tiedossa. 

 

Tarvittavien muuttujien ollessa tiedossa, voidaan neutronien elinkaaria alkaa laskemaan 

neutroninsiirtoyhtälöiden avulla. Ydinreaktorissa on yhtäaikaisesti niin monia muuttujia, 

jotka vaikuttavat neutronien elinkaariin, että laskenta on tehtävä koneellisesti. Tämä koneel-

linen laskentatapa jaetaan yleensä kahteen eri ratkaisumalliin; numeeriseen eli deterministi-

seen ja tilastolliseen eli stokastiseen ratkaisutapaan. Deterministinen ratkaisutapa vaatii toi-

miakseen yksinkertaistuksia tai hyvin tarkkaan määriteltyjä laskutilanteita. Stokastisella ta-

valla voidaan puolestaan käyttää vähemmän yksinkertaistuksia, mutta tilastollisen lähesty-

mistavan takia neutronin elinkaaren mallinnuksia tulee tehdä hyvin suuri määrä laskutark-

kuuden parantamiseksi. 

 

Laskentaohjelmat vaativat toimiakseen laskennassa mukana olevien aineiden materiaali-

koostumukset. Tämän takia voidaan reaktorifysiikan analyysien tekoa pyrkiä helpottamaan 

valmistamalla erillinen laskuri materiaalien määrittämiseksi. Tämän saavuttamiseksi mate-

riaalikoostumuslaskurin valmistamiselle asetettiin kaksi tavoitetta; materiaalien valmistami-

sen helpottaminen ja virheiden todennäköisyyksien pienentäminen. 

 

Materiaalikoostumuslaskuri suunniteltiin niin, että se voidaan ohjelmoida toimimaan mo-

nella eri laskentaohjelmistolla. Toimivuuden tarkistamiseksi laskuri ohjelmoitiin alustavasti 

yhteensopivaksi stokastisella ratkaisutavalla toimivalle Serpent-laskentaohjelmistolle. Las-

kuri vastaanottaa mitä tahansa alkuaineita, isotooppeja ja molekyylejä, millä tahansa massa-

osuuksilla. Laskurilla on myös ominaisuus muuntaa alkuaineita niiden luonnossa esiintyviin 

isotooppijakaumiin. Laskentaohjelmistolle syötettävän materiaalikoostumuksen määrittä-

miseksi, materiaalikoostumuslaskuri tarvitsee käyttäjältä vain kunkin materiaalissa esiinty-

vän aineen massaosuuden ja materiaalin kokonaistiheyden. Laskuria käyttäessä käyttäjän ei 
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tarvitse tietää jokaisen molekyylissä esiintyvän atomin massaosuutta erikseen, mikä nopeut-

taa laskentaa huomattavasti manuaaliseen laskentaan verrattuna.  

 

Materiaalikoostumuslaskurin toimivuus varmistettiin syöttämällä laskurille ennalta lasket-

tuja materiaalikoostumuksia ja tarkastamalla laskurin laskemien materiaalikoostumusten 

paikkansapitävyys. Tämän lisäksi laskuria testattiin erillisellä ohjelmalla, joka syötti sattu-

manvaraisia isotooppeja ja niiden yhdistelmiä. Tämän tarkoituksena oli varmistaa, että las-

kettujen materiaalikoostumusten massa- ja mooliosuuksien summa oli aina sata prosenttia. 

Materiaalikoostumuslaskuri onnistuttiin valmistamaan toimimaan halutulla tavalla ja sen 

käyttäminen selvästi nopeuttaa ydinteknisten materiaalikoostumusten laskemista.   
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