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8.2.2. TRATAMENTO APROXIMADO DA VARIÁVEL ANGULAR NA DISTRI-
BUIÇÃO NEUTRÔNICA

v João Jaohio

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma in-

trodução aos conceitos e às equações básicas usadas no cálcu-

lo neutrônica de um reator nuclear.

Uma melhor aproximação da equação de transporte de

Boltzmann, face ãs incertezas encontradas nas medidas de se-

ções de choque, é analisada. £ discutido, em particular, como

as diferentes seções de choque são definidas em função das

aproximações usadas no tratamento das variáveis que entram na

equação de transporte. 0 mérito de cada aproximação é exami-

nado, dando ênfase aquelas mais utilizadas nos principais có-

digos computacionais de neutrônica.

Cada variável é analisada começando com o ângulo de es-

palhamento 9 ou a direção de movimento do neutron fi, seguindo

depois para a energia dos neutrons E, a variável espacial r,

finalizando com a variável temporal t. Tendo em vista a pe-

quena interdependência entre ersas variáveis elas são anali-

sadas separadamente. A variável angular 0, é discutida de modo

especial.

OBS.: Apresentado como Seminário e constante de C.T. DINEU -

03/82.

8.2.3. TRATAMENTO APROXIMADO DA VARIÁVEL ENERGÉTICA NA DIS-

TRIBUIÇÃO NEUTRÔNICA

João Jaahic

Neste trabalho é analisado como melhor aproximar a equa-

ção de transporte quanto a variável energética. £ examinado

com detalhes como as diversas seções de choque são definidas

em função dessas aproximações. 0 espectro básico de neutrons

para reatores térmicos e rápidos regidos pelo processo de

fissão nuclear, é determinado, assim como sua dependência com

a mistura de nuclídeos espalhados e absorvedores, nas dife-

rentes regiões do reator. A importância dos fenômenos de res-

sonância e ante-proteção â ressonância são examinados.
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Finalmente verifica-se que a equação de difusão multi-

grupo pode ser convenientemente usada como uma aproximação ra

zoável para a equação de transporte, bastando para tal, defi-

nir-se seções de choque eficazes que preservem algumas gran-

dezas de interesse no balanço neutrônico.

OBS.: Apresentado como Seminário é constante da C.T. DINEU-

04/82.

8.2.4. TRATAMENTO APROXIMADO DA VARIÁVEL ESPACIAL NA DISTRI-

BUIÇÃO NEUTRÔNICA

João Jachio

Ê* analisado neste trabalho como a interdependência ener-

gética-espacial pode ser tratada analíticamente, assim como

essa interdependência pode ser aproximadamente resolvida para

os nuclídeos pesados. Ê" discutido, também, alguns métodos

analíticos e numéricos para solucionar a equação espacial do

fluxo neutrônico em meio finite homogêneo e heterogêneo.

Ê" observado que a equação de difusão não pode ser usada

no tratamento das heterogeneidades.

0 efeito da autoblindagem espacial ou seja, o aumento

da probabilidade de escape a ressonância, conseqüência da

blindagem dos neutrons aos nuclídeos internos devido aos nu-

clídeos absorvedores localizados na periferia das vareta, é

também analisado.

Conclui-se que a discretização espacial está condiciona-

| da I geometria, ao arranjo do combustível, bem como âs hete-

rogeneidades presentes no meio reativo. £ apresentada uma ex-

I pressão do fluxo energético, discretizado para as regiões do

combustível e do moderador, em função da probabilidade de es-

cape determinadas por um balanço neutrônico na célula do com-

I bustíve] nao restrito pela teoria da difusão. Aventa-se como

uma pseudo seção de choque de escape é definida para "homoge-

I neizar" um meio heterogêneo tal que preserve a integral de

ressonância. Finalmente, é discutido como uma célula de com-

bustível seria "sombreada" pela presença de células absorve-

I doras vizinhas.


