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ПРО ТОЧНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ГЛИБОКИХ ПІДКРИТИЧНОСТЕЙ
МЕТОДОМ ФЕЙНМАНА
Розглядається застосування методу Фейнмана аналізу нейтронних шумів для визначення
параметрів глибоких підкритичностей розмножуючих систем. Зокрема показано, що вибір ширини
часових інтервалів, для яких визначається середнє і дисперсія числа відліків нейтронних
детекторів, може істотно позначитися на точності визначення константи спаду миттєвих нейтронів
(α), особливо у випадку глибоких підкритичностей. Аналіз проведено на основі методу МонтеКарло (код MCNP) розрахунку простих розмножуючих систем з різними коефіцієнтами
розмноження нейтронів. Запропоновано просту методику визначення оптимальної з точки зору
підвищення точності розрахунку α, ширини часового інтервалу, поблизу якої доцільно будувати
експериментальну залежність відношення дисперсії до середнього для визначення α. Показано
також, що зміщеність оцінок величини α визначається не тільки скінченністю вибірки даних, але
також і перекриттям нейтронних ланцюжків. Тобто інтенсивність джерела зовнішніх нейтронів не
повинна перевищувати деякої величини, залежної від коефіцієнта розмноження нейтронів.
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О ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГЛУБОКИХ ПОДКРИТИЧНОСТЕЙ
МЕТОДОМ ФЕЙНМАНА
Рассматривается применение метода Фейнмана анализа нейтронных шумов для определения
параметров глубоких подкритичностей размножающих систем. В частности, показано, что выбор
ширины временных интервалов, для которых определяется среднее и дисперсия числа отсчетов
нейтронных детекторов, может существенно сказаться на точности определения константы спада
мгновенных нейтронов (α), особенно в случае глубоких подкритичностей. Анализ проведен на
основе метода Монте-Карло (код MCNP) расчета простых размножающих систем с различными
коэффициентами размножения нейтронов. Предложена простая методика определения
оптимальной, с точки зрения повышения точности расчета α, ширины временного интервала,
вблизи которой целесообразно строить экспериментальную зависимость отношения дисперсии к
среднему для определения α. Показано также, что смещенность оценок величины α определяется
не только конечностью выборки данных, но также и перекрытием нейтронных цепочек. То есть
интенсивность источника внешних нейтронов не должна превышать некоторой величины,
зависящей от коэффициента размножения нейтронов.
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ON ACCURACY OF THE PARAMETER OF DEEP SUBCRITICALITY DETERMINATION
BY THE FEYNMAN METHOD
This paper considers the application of the Feynman method of neutron noise analysis for
determination of the deep subcriticality parameters for multiplying systems. In particular, it is shown that

the selection of the width of the timeslots, for which the mean and variance of the number of the neutron
detector counts should be determined, can significantly affect the accuracy of determination of prompt
neutron decay constant (α), especially in case of deep subcriticality. Analysis is based on the Monte Carlo
method of calculation (code MCNP) of the simple multiplying systems with different neutron
multiplication factors. Simple method of determination of the optimum width of the timeslot, from the
standpoint of α calculation increasing accuracy, near which it is advisable to build the experimental
dependence of the dispersion to mean ratio for the determination of α. It is also shown that bias estimates
of α is determined not only by the finite sampling data, but also by the overlapping of neutron chains.
That is, the intensity of the external neutron source must not exceed a certain value, which depends on the
neutron multiplication factor.
Keywords: neutron noise, the Feynman method, constant Rossi-alpha, the Monte Carlo method.
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