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ABSTRACT
Presented here is a new numerical nodal method for the simulation of the axial power
distribution within nuclear reaaors using the one-dimensional one speed kinetics diffusion model
with one group of delayed neutron precursors. Our method is based on a spectral analysis of the
nodal kinetics equations. These equations are obtained by integrating the original kinetics equations
separately over a time step and over a spatial node, and then considering flat approximations for the
forward difference terms. These flat approximations are the ¿v^r approximations that are considered
in the method. As a result, the spectral nodal method for space - tin>e reactor kinetics generates
numerical solutions for space independent problems or for time independent problems that are
completely free from truncation errors. We show numerical results to illustrate the method's
accuracy for coarse mesh calculations.

Keywords: coarse mesh method, nodal method, space - time reactor kinetics, diffusion.
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RESUMO

Apresentamos um novo método numérico nodal para a simulaçáo da
distribuicio axial de potencia em reatores nucleares usando o modele cinético
unidimensional de difusio a uma velocidade e com um grupo de precursores de
neutrons retardados.
Nosso método esta baseado numa análise espectral das
equações nodais da cinética. Estas equações «Io obtidas ao se integrarem as
equações originais da cinética separadamente em um incremento de tempo • no
interior de um nodo espacial, e em seguida considerando aproximações constantes
para os termos de diferença avançada. Estas aproximações constantes slo as
únic*ã aproximações que sio consideradas no método. Como resultado, o método
Espectro - Nodal para Cinética de reatores (ENCXN) gera soluções numéricas para
problemas independentes do espaço, ou independentes do tempo, que sio
completamente livres de erro de truncamente Apresentamos resultados numéricos
para ilustrar a precisio do método em cálculos de malha grossa.

Palavras-chavesi método d* malha grossa, método nodal, cinética espacial de
reatores, difusio.
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A4 - método Absolutamente estável (A-estável) de quarta ordem.
CINUNI - módulo de CINética UNIdimensional do simulador do núcleo de um reator nuclear do
tipo térmico.
CN - método numérico de Crank - Nicolson.
ENC1N - método Espectro - Nodal para CINética.
END - método Espectro - Nodal de Difusão.
ENS2 - equações Espectro - Nodais S2.
FD - método numérico de diferenças finitas, cf. "Finite Difference".
GCN- "Gross Coupling Nodal method".
IT - método Implícito Trapezoidal.
keff - fator de multiplicação efetivo.
MP- "MidPoint method".
ODE - equações diferenciais ordinárias, cf. "Ordinary Differential Equations".
PDE - equações diferenciais parciais, cf. "Partial Differential Equations".
RK4 - método Runge - Kutta de quarta ordem.
TLFI - método completamente implícito de três níveis, cf. "Three - Level Fully Implicit^.
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1. INIRQDUÇÂQ

Para o desenvolvimento de sistemas de controle e de proteção precisamos conhecer a resposta
do reator nuclear aos virios transientes, tanto em condições normais quanto em condições de mau
funcionamento do sistema. Portanto, o objetivo da cinética de reatores é o de desenvolver métodos
de análise para predizer a estabilidade do reator e o seu comportamento durante diferentes tipos de
transientes.
A descrição rigorosa do comportamento espacial e temporal da população de neutrons no
núcleo de um reator é muito complexa. A razão para esta complexidade está no fato de que os
neutrons prontamente emitidos na fissão ( neutrons prontos ) reagem a perturbações quase
instantaneamente, enquanto que os neutrons provenientes de emissores atrasados ( neutrons
retardados ) reagem bem mais lentamente a perturbações. Portanto, os métodos numéricos
tradicionalmente usados para resolver as equações que descrevem este comportamento espacial e
temporal precisam usar incrementos de tempo muito pequenos para que o comportamento dos
neutrons prontos seja bem representado. Por outro lado, deve-se considerar um espaço de tempo
suficientemente longo para que os efeitos dos neutrons retardados sejam incluídos. Como a fonte da
dificuldade numérica tem sido tradicionalmente associada *a parte espacial do problema, uma das
aproximações convencionais caracteriza-se por desprezar as variações espaciais do fluxo de neutrons,
e descrever com um bom grau de precisão o comportamento temporal da população de nêunons ou
do nível de potência. Este modelo é conhecido na literatura como cinética pontual e, em geral, é
muito eficiente nos casos em que as perturbações são pequenas [1]. Entretanto, em análise de
transientes provocados por perturbações não uniformes, e.g., movimento náo uniforme de barras de
controle, a distorção da forma espacial é bastante significativa O modelo que leva em consideração
as variações no espaço e no tempo do fluxo de neutrons no núcleo de um reator nuclear é conhecido
na literatura como cinética espacial.
Para se considerarem todos os fenômenos que têm influência no comportamento de um
reator, é necessário incluir uma análise de transferência de calor e dinâmica dos fluidos. Portanto, no
caso mais geral, as equações da cinética espacial devem ser resolvidas juntamente 'as equações que
governam as condições de temperatura e de escoamento dos fluidos nos diversos sistemas. Como,
em geral, solução exata nfto pode ser conseguida, é necessário construir modelos aproximados mais
simples, ainda que realísticos. Esta é a razão pela qual pretendemos desenvolver um simulador
dinâmico para o núcleo de um reator nuclear do tipo térmico. Este simulador deverá representar
precisa e eficientemente os fenômenos nucleares e termo - hidráulicos do reator e ser implantado num
micro - computador comum.

Neste trabalho, testamos a eficiência e a precisão de um novo método numérico nodal para o
modulo de cinética unidimensional ( C I N ü N I ) do simulador. O módulo CINUN'1 calcula a
distribuição axial da potência nuclear ativa utilizando, para tanto, o modelo cinético de difusão
unidimensional com dois grupos de energia e seis grupos de precursores de neutrons retardados.
Como nosso objetivo inicial é testar o novo método nodal, neste volume I consideramos um modelo
de cinética mais simples, i.e.. com um grupo de energia e um grupo de precursores.
Muita ênfase tem sido dada ao desenvolvimento de métodos numéricos precisos e eficientes
para a solução de problemas da cinética espacial [2 - 6). Um método numérico de malha fina
tradicionalmente usado em cinética de reatores é o método de Crank - Nkolson ( C N ) [7]. Apesar de
o método CN ter baixa ordem de precisão, este é um método de fácil implementação e que tem a
conveniência de ser absolutamente estável; por isso. ao contrário do método explicito de diferenças
finitas ( FD ). o método CN é bastante confiável em cálculos de malha fina para testes de outros
métodos numéricos. Um método numérico de malha grossa, paia o qual muita atenção tem sido dada
em cinética de reatores, é o método nodal [1]. No método nodal convencional, a configuração
espacial do reator é representada por um conjunto de nodos espaciais, cada um dos quais constituindo
uma certa região do núcleo do reator. Com esta representação, as equações da cinética se reduzem a
um sistema de equações diferenciais ordinárias ( ODE. cf. "Ordinary Differential Equations") no
tempo e cuja solução é dada pela média das variáveis dependentes no interior dos nodos espaciais.
Neste sistema de ODE no tempo, existem coeficientes de acoplamento que representam a difusão de
neutrons de um node espacial para outro. Em geral, esses coeficientes de acoplamento são definidos
a partir de cálculos espaciais detalhados, e.g.. usando métodos de malha fina. Maiores detalhes
sobre o método de Crank - Nicolson e sobre o método nodal serão fornecidos na Seção 3 desta
publicação.
Existem outros métodos bastante precisos e eficientes para cálculos de cinética espacial, e.g..
os métodos quasi estáticos [4] e os métodos que usam transformação de freqüência [5]. No
entanto, estes métodos numéricos formam uma outra classe de métodos que são baseados em
considerações físicas dos problemas a serem resolvidos. Neste nosso trabalho, desenvolvemos um
novo método nodal que se fundamenta em uma análise espectral das equações da cinética
unidimensional integradas separadamente em um incremento de tempo e no interior de um nodo
espacial. Em seguida, consideramos aproximações para os termos de diferença avançada, e
resolvemos o sistema de ODE no tempo e no espaço analiticamente no interior de cada nodo da grade
espacial - temporal. Aqui consideramos aproximações constantes para os termos de diferença
avançada em cada nodo espacial - temporal. O método nodal resultante: método Espectro - Nodal
para Cinética ( E N G N ) preserva a solução geral do sistema de ODE no interior de cada nodo
espacial - temporal e tem o atrativo de gerar soluções numéricas completamente livres de erro de

truncamento para prob»*T»as independentes do espaço ou independentes do tempo. A razio disso é
que as úmcss aproximações consideradas no método ENCIN sao as aproximações constantes para
os termos de diferença avançada. Portanto, esperamos que o método ENCIN seja bem mais preciso
que os métodos numéricos tradicionais para cinética espacial em cálculos de malha grossa de
quantidades ¡nédias no espaço ou no tempo.
Na próxima seção, nós apresentamos as equações da cinética espacial e discutimos
brevemente os problemas que pretendemos considerar. Na Seção 3. fazemos uma breve revisio
sobre alguns métodos numéricos convencionais para cinética espacial. Aqui também fazemos rápidas
considerações sobre precisão e estabilidade desses métodos. O leitor mais familiarizado com estes
métodos pode. sem prejuízo de continuidade, desconsiderar a Seçáo 3. Na Seção 4. apresentamos
um método numérico livre de erro de truncamento espacial para cálculos unidimensionais estáticos de
difusão a uma velocidade. O método Espectro - Nodal de Difusão (END) gera as condições iniciais
para os problemas de cinética considerados na Seção 5. Na Seção S. o método ENCIN é descrito e.
por simplicidade, aplicado a problemas da cinética unidimensional a uma velocidade e com um grupo
de precursores de neutrons retardados. Como o nosso objetivo final no módulo CINUNI do
simulador do núcleo é obter um método de malha grossa para soluçáo de problemas da cinética
unidimensional com dois grupos de energia e seis grupos de precursores de neutrons retardados,
descrevemos na Seçio 6 um método numérico livre de erro de truncanento espacial para cálculos
unidimensionais estáticos de difusão multigrupo. Este método será usado para gerar as conúições
iniciais no módulo CINUNI acabado. Concluindo esta primeira parte do projeto ¿presentamos na
Seção 7 uma discussão dos resultados obtidos e algumas sugestões para trabalhos futuros.

2. EQUAÇÕES DA CINfeTICA UNIDIMENSIONAL

No módulo CINUNI do simulador do núcleo de um reator térmico de pequeno porte, é nossa
intensáo usar o modelo cinético unidimensional de difusão com dois grupos de energia e seis grupos
de precursores de neutrons retardado». A representação matemática deste modelo, na directo axial do
reator, é dada pelo sistema de equações diferenciais parciais (PDE, cf. "Partial Differential
Equations")
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Aqui a notação usada é a convencional [8]. As funções Jg(z,t) e $ g 'z,t) representam
respectivamente a corrente total e o fluxo de neutrons rápidos ( g - 1 ) ou a corrente total e o fluxo de
neutrons térmicos ( g - 2 ). A função C/z,t) representa a concentração do ¿'ésimo grupo de
precursores de neutrons retardados. Essas funções são avaliadas num dado ponto z do domínio e
num dado instante de tempo t. Os demais termos que aparecem nas Equações (2.1) são definidos a
seguir:
v g - velocidade característica do neutron no grupo g de energia,
Dg(z,t) - coeficiente de difusão para o grupo g de energia num ponto z do domínio e num
instante de tempo t,
(J ig (z,t) - seção de choque macroscópica de absorção para o grupo g de energia num ponto z
do domínio e num instante de tempo t,
aig(z,X) - seção de choque macroscópica de espalhamento do grupo g para o grupo g' de
energia num ponto z do domínio e num instante de tempo t. Em geral, a 2 j(z.t) • 0, i.e., os
neutrons não ganham energia no espalhamento com os núcleos - alvos,
crj^z.t) - seção de choque macroscópica de fissão do isótopo m para o grupo g de energia
num ponto z do domínio e num instante de tempo t,

6

P m • X P ? " fraÇa° total de neutrons de físsio provenientes do isótopo m que sao neutron;
t=i

retardados,
': s - número medio de neutrons produzidos na fissão ocorrida no grupo g de energia,
Xfi - espectro da fonte de neutrons de fissão emitidos prontamente peto isótopo m no grupo g
de energia,
Xdg " espectro da fonte de neutrons retardados emitidos pelos precursores do grupo i no
grupo g de energia,
X( - constante de decaimento do í 'ésimo grupo de precursores de neutrons retardados,
M - número de isótopos fissiunáveis,
k - fator de multiplicação efetivo.
Obviamente devemos conhecer as condições iniciais e as condições de contorno apropriadas *a teoria
da difusão.
Já que estamos interessados no cálculo da distribuição axial da potência nuclear ativa num
dado instante de tempo t, usamos a definição

2 *b M

f I<jÇz,ttog(z,t)

.

(2.2)

onde PabO) é a potência em Watts na região za £ z ¡í zt do domínio no instante de tempo t e o número
Z é a energia em Joules liberada por fissão. Em geral £ s 200 Mev i 3.2 x IO"1* Jou'es.
Como o nosso objetivo nesta primeira fase do projeto é o de testar a precisão e a eficiência do
novo método Espectro - Nodal para Cinética ( ENCIN), consideramos, por simplicidade, o modelo
cinético unidimensional de difusão a uma velocidade e com um grupo de precursores de neutrons
retardados. Nesse modelo as equações a serem resolvidas são obtidas fazendo g - 1 e l - 1 nas
Equações (2.1). O resultado é

-~<Kz.t)• I"J:z.t) + aÉ(z.t) tfz.t) - ^ W z . t W z . t ) • AC(i.t)

(2 3a)

j;z.t)--D(z,t)l(Kz,t)
dz

(23b)

v at
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K

(23c)

onde omitiim s os sub - indices g - 1 e t - 1 para simplificar a notação. As condições iniciais são
dadas pela solução dominante estacionaria do autoproblema de difusão, i.e.,

dz
(24)

J°tz) - -D°(z)—<|>0(z) .
dz

Aqui os supra - índices"°" indicam que a grandeza é avaliada no estado estacionario t á 0. O fluxo
inicial de neutrons <|>0(z) é normalizado segundo P o que definimos como a potência nuclear ativa total
do reator no estado estacionario, i.e.,

dz - Po ( Watts ) ,

(2.5)

onde£ 2 3.2x 1 0 " n Joules e R representa a região ativa (combustível) do núcleo. Observando a
Equação (2.3 c), concluímos que a distribuição estacionaria dos precursores de neutrons retardados é
dada por

fl,,
6

.

(2.6)

Neste trabalho, consideramos as condições de contorno apropriadas *a teoria da difusão
independentes do tempo.
Na próxima seção fazemos uma breve revisão dos métodos numéricos determinísticos
convencionais aplicados ao modelo cinético unidimensional de difusão a uma velocidade e com um
grupo de precursores de neutrons retardados, que é matematicamente representado pelas Equações
(2.3 - 2.6) juntamente 'as condições de contorno.

3 MÉTODOS NUMÉRICOS CONVENCIONAIS PARA SOLUÇÃO DAS EQUAÇÕES DA
CINÉTICA ESPACIAL
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Nesta seçflo nós apresentamos vários métodos numéricos determinísticos tradicionalmente
usados em problemas da cinética espacial. Na sub - seção 3.1, começamos nossa breve discussão

com os métodos de malha fina, e.g., os métodos de diferenças finitas (FD) e o método implícito de
Crank - Nicolson (CN). Em seguida, na sub - seção 3.2. apresentamos os métodos nodais
convencionais, e finalmente, na sub - seção 3.3. discutimos brevemente os métodos quasi - estáticos
e os métodos que usam transformação de freqüência. Antes de passarmos 'a sub - seção 3 1 ,
consideremos a grade espacial - temporal C^ t como está representada na Figura 3 1 . Aqui cada
célula, malha ou nodo espacial - temporal Q^ tem altura h¡, i - 1 .1. e largura uniforme s.

3.1. O MfcTODO IMPLÍCITO DE CRANK - NICOLSON
O método explícito de diferenças finitas (FD). conhecido na literatura como método de
diferença avançada [9], é obtido aproximando-se as derivadas temporais com o método explícito de
Euler. As derivadas espaciais são aproximadas como é convencional nos problemas estáticos [10],
onde assumimos que os parâmetros materiais são constantes emfí^j. Além de se esperar um erro de
truncamento local de primeira ordem no tempo e de segunda ordem no espaço, i.e., O(s + h 2 ), o
método explícito FD tem a agravante de ser apenas condicionalmente estável. Para se remediar o
problema da estabilidade, considera-se o método implícito FD que é conhecido na literatura como
método de diferença recuada [9]. Esse método é obtido aproximando-se as derivadas temporais com
o método implícito de Euler, e tratando a parte espacial como é convencionalmente feito nos
problemas estáticos [10], onde assumimos que os parâmetros materiais são constantes em C\f. O
método implícito FD é incondicionalmente estável, porém o erro de truncamento local esperado é
também de primeira ordem no tempo e de segunda ordem no espaço, i.e., O(s + h2). A componente
O(s) no erro de truncamento local dos métodos explícito e implícito FD requer que os in-rememos de
tempo sejam muito pequenos, além disso o método explícito FD é apenas condicionalmente estável.
Claramente é preferível usar um método com esperado erro de truncamento local de ordem O(s 2 + h2)
e que seja incondicionalmente estável. Crank e Nicolson (1947) propuseram, e usaram, um método
implícito de segunda ordem no tempo e no espaço, i.e., O(s 2 + h 2 ), e que tem a vantagem de ser
incondicionalmente estável [7].
Para derivarmos o método CN para o modelo de cinética unidimensional a uma velocidade e
com um grupo de precursores de neutrons retardados, o nosso primeiro passo é, considerando a
Figura 3.1, aplicar o operador

j J . dt

(3.1)

nas Equações (2 3a-c) Para o caso de parâmetros materiais constantes durante um incremento de
tempo, o resultado desse procedimento é

-o
(3.2.b)

!) - 0

.

(3.2c)

Nas Equações (3.2.a-c) usamos as definições

(3.3a)

- fFCz.t) dt

F j±y2 (z) • Ffz.tjii/J

,

F«<J>,JouC

, F-^.JouC

(33.b)

.

(33c)

O nosso próximo passo é usar o convencional método FD com a configuração canto de malha
[10] no sitema de ODE representado nas Equações (3.2.a-c) e considerar a aproximação

i±l/2.i a

'

;

• F"*.JouC

,

(3.4)

onde usamos as definições F i ± 1 / 2 ¡ - F¡(z i±1/2 ) e F i ± 1 / 2 J J : 1 / 2 - F(z ¡ ± V 2 ,tj ±1/2 )
Para condições de contorno apropriadas 'a teoria da difusão, consideremos

(3Sa)

J

(3.5.b)

l+V2,j

Aqui os parâmetros a B ("bottom") e a T ("top") são determinados a priori de acordo com o tipo de
condição de contorno, i.e.,

<*Bou T "
a

Bou T "

a

Bcu T

a

Bou T -

0 para condição de contorno reflexiva
0. S para condição de contorno do tipo vácuo.

—»<» para condição do tipo fluxo zero no contorno.
D W CT Í W

para substituir o refletor W abundante.

O resultado desse procedimento, para o j'ésimo passo de tempo, pode ser colocado na
seguinte notação matricial

(3.6.a)

(3.6.b)

Ej±l/2 • ( F l/2,j±l/2 ' F3/2,j±V2 i

10

i Fl+l/2,j±l/2)

COm F - ^ OU C.

Aqui as matrizes A. e M s*o simétricas e tridiagonais, e £ e £ são matrizes diagonais. O vetor
| j , diagonal principal da matriz A . tem dimensão 1+1 e é definido como

.onde

. . ^ ^ Ü f i a ^ a i

vs hi 2

íA)

, i-l:I .

(3.7a)

O vetor fej, adjacente "a diagonal principal da matriz A. , tem dimensão I e é definido como

D2i

D

Analogamente o vetor nij, diagonal principal da matriz M . tem dimensão 1+1 e é definido como

,onde

O vetor D i, adjacente a diagonal principal da matriz M , tem dimensão I e é definido como

(37<

"

O vetor d i , diagonal principal da matr.z diagonal Q , tem dimensão 1*1 e é definido como

1;h1+h2;--;hi

+ h i + 1 ; — ;h I )

.

(3.7.e)

2

O vetor d 2 j , diagonal principal da matriz diagonal D ., tem dimensão 1+1 e é definido como

,,7fl

Finalmente, o número £ que aparece na Equação (3.6.b) é definido como

(H)

(37.g)

Uma estratégia eficiente de resolução do sistema representado na Equação (3.6.a) é usar o
método de eliminação de GauB com substituição recuada para obter a solução • + v 2 em termos das
soluções + . e C¡-i/2 já conhecidas no passo de tempo anterior ou a partir das condições iniciais.
Ressaltamos que o método de eliminação de GauB pode ser implementado seguindo três passos.
Como o primeiro passo é independente do lado direito do si tema, ¿le deve ser feito no infcio e
apenas uma vez [11]. Uma vez obtida a solução • + v 2 . usamos a Equação (3.6b) para obtermos
£j+i/2- D'-'ssa forma avançamos no tempo.
Apesar de o método CN ser incondicionalmente estável, ele pode gerar oscilações na solução
quando a grade espacial - temporal nlo é suficientemente fina. Para se remediar esse problema, um
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método completamente implícito de três níveis ( TLFI. cf. "Three - Level Fully Implicit" ) pode ser
preferível [8]. O método incondicionalmente estável TLFI também apresenta um esperado erro de
truncamente local de ordem O ( s 2 + h 2 ).
Na próxima sub - seção descrevemos as linhas gerais dos métodos nodais aplicados *a
cinética espacial de reatores.

3.2 MfeTODOS NODAIS
Nos métodos nodais o domínio é dividido em nodos espaciais e um sistema de ODE no tempo
é obtido. As variáveis dependentes das ODE são as quantidades médias em cada nodo da grade
espacialO z , como mostra a Figura 3.1. Fazendo isso, os principais pontos de dificuldade são dois:
(i) o tratamento da difusão de neutrons de um nodo espacial para outro; (ii) a integração do sistema de
ODE no tempo.
Para obtermos o sistema de ODE no tempo para o modelo cinético de difusão unidimensional
a uma velocidade e com um grupo de precursores de neutrons retardados, nós aplicamos o operador

1

"2dz

.

(3.8)

Kl/2

cf. Figura 3.1, nas Equações (2.3.a) e (2.3.C). Os resultados são respectivamente

m

vdt

m

i

)

,()

0.9.a)

h

(3.9.b)

Aqui nós definimos
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1

-

jF(z,t)dz
*

. F-<frouC
•
"

(3.9c)

'«i-1/2

z,t)#z.t)dz

. x-CT.ouuq

,

(3.9.d)

•i-l/2

onde
(3.9.e)

Um dos métodos nodais, que é tradicionalmente usado para se resolverem numericamente as
Equações (3.9.a-b) juntamente *as condições iniciais e de contorno, é baseado no conceito GC
(cf." Gross Coupling") [1]. Considerando o conceito GC, nós obtemos

wt)«r ÍI/: (t)-j- ii/2 (t) .

onde as correntes parciais de neutrons Jf±y2(t) sâo definidas como

<3lLa)

Estas definições estão ilustradas na Figura 3.2. A partir das definições (3 ll.a-b), concluímos que
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Figura 3 2. Definição das correntes parciais de neutrons.

Baseados na hipótese GC nós assumimos que a corrente parcial de neutrons do nodo i para o
nodo i+1 é proporcional ao fluxo escalar médio no interior do nodo i. Isto é,

(312)

Portanto, usando as Equações (3.10 -12) na Equação (3.9.a), nós obtemos

(3.13)

Agora nós definimos

Pi'Oh¡ - p i>M + p ¡ M

.

Substituindo a definição (3.14) na Equação (3.13), n6s obtemos o sistema de ODE no tempo

IS

(3.14)

v at
(315 b)

Para condição de contorno tipo vácuo, i.e.. se assumimos que nenhum neutron retorna ao reator do
seu exterior, nós deveremos ter que Po.i(t) - 0 e Puijfr) - 0 na Equação (315a).
O nosso próximo passo é obter os parâmetros p¡(t), p¡-ij(t). p¡,i,¡(t) e as seções de choque
e u ojj(t) nas Equações (3 15 a-b). Para tanto, resolvemos o problema estático para obtermos
a distribuição espacial detalhada do fluxo escalar de neutrons f em t - 0. cf. Equação (2.4). Em
seguida, usamos os parâmetros materiais nucleares D, a, e v q determinados a partir das
temperaturas e densidades obtidas das equações da termo - hidráulica do reator, para determinarmos
Dj(t). a j t ) e vo^it) cf. Equação (3.9.d) com $° substituindo $ Para obtermos os coeficientes de
acoplamento, e.g., Pj*i,i(t). nõs usamos a aproximação tipo Pi [10]

(316)

onde os supra - índices "o" indicam que as quantidades são determinadas a partir de um cálculo
estático. Usando a definição (3.12) na Equação (3 16), obtemos

Esses parâmetros são dados de entrada para as Equações (3.15.a-b). A solução dessas equações, $¡,
i - l : I , constitui a entrada para as equações da termo - hidráulica do reator. Esse " loop" está
ilustrado no diagrama de blocos [1] da Figura 3.3. Nesta publicação nos nos concentramos em
problemas de inserção e retirada instantâneas de barras de controle em t - 0. Portanto, trabalharemos
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W/////////A

Equações da
Termo-hidráulica
ca /A
/A

[Equações Nodais (3 IS a b)

W/////////M
M
Temperaturas
Densidades

wmmm.

Propriedades Nucleares V/

Figura 3 3. " Loop" para o modelo cinético nodal.

com dois conjuntos de parâmetros materiais: com barra de controle e sem barra de controle. A
realimentaçâo da termo - hidráulica nâo é incluída neste artigo e fica como sugestão para trabalho
futuro. Diante do exposto, o primeiro ponto de dificuldade mensionado no primeiro parágrafo desta
sub - seçlo, i.e., o tratamento da difusão de neutrons de um nodo espacial para outro, está
contornado através da determinação dos coeficientes de acoplamento.
O método GCN ( cf." Gross Coupling Nodal method " ) descrito acima é muito simples e
bastante efetivo em reatores homogêneos ou em reatores de pequeno porte com número reduzido de
regiões distintas, pois os coeficientes de acoplamento podem ser determinados com bastante
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facilidade. Como exemplo desse último tipo de à eat or, citamos o reator Argonauta que é constituído
de regiões na forma de misturas água - combustível separadas por um moderador a grafite; toda a
estrutura é inserida em um refletor a grafite.
A desvantagem, ou talvez a limitação, do método GCN é que para transientes em que o fluxo
se distorse significativamente do estado estacionario, pode ser necessária a reconstrução dos
coeficientes de acoplamento com estimativas melhores, ou por outro lado, o uso de um número maior
de sub - regiões de maneira a diluir os efeitos dos erros na forma do fluxo. Isso ê possível, mas
requer a solução de um maior número de ODE acopladas, e portanto, desvia o método de seu maior
atrativo, que é a simplicidade.
Passemos agora ao segundo ponto de dificuldade que é a integração do sistema de ODE no
tempo, e.g., as Equações (3.15.a-b), que para i - 1:1 assumem a forma matricial

#()Tfrt)XÇ:t)
v dt -

(3.18a)

—

(318b)

Claramente, # t ) e Ç(t) são vetores de dimensão I, X é uma mat.iz quadrada tridiagonal de ordem I
e Pj é uma matriz diagonal de ordem I. Ressaltamos que as matrizes T e D são independentes do
tempo porque estamos abordando problemas de inserção ou retirada instantânea de barra de controle
em t - 0.
Existem muitos métodos numéricos na literatura que são aplicáveis a problemas de valor
inicial com incrementos discretos de tempo s. O tradicional método explícito de Euler [9] não é
recomendável por questões de precisão, O( s ), e estabilidade. O método implícito de Euler é
incondicionalmente estável, porém apresenta baixa ordem de precisão, O( s ). Os métodos de
Runge - Kutta propagam uma solução em um incremento de tempo, combinando a informação obtida
a partir de vários sub - incrementos de tempo do tipo Euler; em seguida eles usam essa informação
para satisfazer uma expansão em série de Taylor até uma dada ordem superior. Os métodos de
Runge - Kutta de segunda ordem, O( s 2 ), e.g., o método MP ( cf." Midpoint method"), o método
modificado de Euler e o método de Heun, juntamente ao método de Runge - Kutta de quarta ordem
(RK4 ), O( s 4 ), são os métodos de Runge - Kutta aos quais se dá mais atenção na literatura [9].
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Uma outra classe de métodos numéricos que tem especial atenção na literatura é a classe dos
métodos de passos múltiplos [9]. Esses métodos usam a aproximação avaliada em mais de um
passos de tempo anteriores para determinar a aproximação no próximo passo de tempo. Os métodos
de passos múltiplos se classificam em explícitos, e.g., os métodos de Adams - Bashforth, e
implícitos, e.g., os métodos de Adams - Moulton. Por questões de estabilidade os métodos
implícitos são em gral mais confiáveis que os métodos explícitos, apesar de os métodos explícitos
serem computacionalmente mais econômicos. Por estabilidade entendemos que pequenas
perturbações nas condições iniciais produzem pequenas variações nas aproximações subseqüentes.
Portanto, um método estável não amplifica as perturbações nas condições iniciais.
Um método implícito e incondicionalmente estivei é o método implícito trapezoidal
(IT. cf." Implicit Trapezoidal"). Para construirmos um algoritmo para o método IT, aplicamos o
operador (3.1) nas Equações (3 18 a-b). O resultado é

<»*"

onde definimos

- Jfet)dt

,

F-<J)ouC

.

(3.19c)

O método IT é obtido considerando uma aproximação linear contínua no interior de cada incremento
de tempo de largura s. Isso é equivalente a considerar a aproximação

(3.19.d)
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Substituindo a equação auxiliar (3 19 d) nas Equações (3.19 a-b), obtemos o algoritmo para o
método IT.
Devido "a presença do coeficiente l/v na Equação (3.18 a) com v > 106cm / s , o sistema de
ODE representado nas Equações (3.18.a-b) é em geral " duro " ( cf. " stiff " ). Apesar de a
" dureza " ( cf." stiffness") ser normalmente associada a sistemas de ODE, podemos investigar a
aplicabilidade de certo método numérico a um sistema" duro " examinando o erro produzido quando
o método é aplicado a uma simples equação - teste do tipo

- f y ( t ) - y(t)
pdt

, y(0)-a

.

(3.20)

ondep é um número real negativo. Para ilustrar, consideremos p - - 3 0 e a - 1/3 na Equação
(3.20), e apliquemos o método IT e o clássico método RK4 com incrementos de tempo s - 0.3, 0.1.
0.05, 0.01 para determinarmos a solução numérica em t - 1.5 segundos. Como vemos na Tabela
3.1, o método RK4 é mais preciso que o método IT quando o produto ps está no interior da região
de absoluta estabilidade [9], pois o primeiro é um método de quarta ordem enquanto o segundo é um
método apenas de segunda ordem. A região de absoluta estabilidade do método RK4 é o interior da
região fechada que está representada na Figura 3.4. No exterior dessa região, o método RK4 é
instável e gera valores numéricos completamente absurdos, viz Tabela 3 1 . A região de absoluta
estabilidade do método IT é todo o semi - plano esquerdo; por isso o método IT é incondicionalmente
estável ou A - estável (cf." A - stable methods"). A limitação do método IT para sistemas duros de
ODE é a sua baixa ordem de precisão, O( s2 ), que gera oscilações controladas nos valores numéricos
gerados com largos passos de tempo. Uma simples análise espectral das equações discretizadas que
se obtêm com o método IT esclarecerá a razão dessas oscilações.
Reto; nando ao nosso problema, precisamos escolher um método numérico para resolvei
efetivamente o sitema " duro " de ODE representado nas Equações (3 18 a-b)

Obviamente os

métodos de Euler estão descartados por problemas de precisão. O clássico método RK4 também está
eliminado por problemas de estabilidade. Também por problemas de estabilidade ou de precisão não
elegemos nenhum dos métodos de Adams - Bashforth ou de Adams - Moulton. Como vemos nas
Figuras 3.5 e 3 6, apesar de as regiões de absoluta estabilidade dos métodos implícitos de Adams Moulton serem maiores que as regiões de absoluta estabilidade dos métodos explícitos de Adams Bashforth, *a medida que a ordem de precisão aumenta a região de absoluta estabilidade se reduz, e
vice - versa. O método IT também não é o eleito pois apresenta baixa ordem de precisão. O
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escolhido seria um método numérico que fosse A - estável, como o método IT, e que tivesse erro de
truncamento local esperado de ordem superior ao do método 'T. e.g., O( s 4 ) como o método RK4.
Tal método existe e nôs nos referimos a ele como método A4. i.e.. método A - estável de quarta
ordem.

Tabela 3.1. Resultados gerados pelos métodos IT e RK4.
Valores em t - 1.5 segundos
Método RK4 b

Solução analítica

7.10213E+10

9.54173E-21

s

Método IT •

0.3

-3.47861E-02

0.1

-1.09227E-11

3.95748E+01

0.05

1.47890E-26

4.25227E-18

0.01

6.77706E-21

9.57905E-21

c

• Leia método Implícito Trapezoidal.
Leia como método Runge - Kutta de quarta oídem.
« Leia c o m o - 3 . 4 7 8 6 1 x I O " 2 .

b

Figura 3.4. Região de absoluta estabilidade do método Runge - Kutta de quarta ordem.
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BOO

LOO

too

-400

Figura 3.5 Região de absoluta estabilidade do método explícito de Adams - Bashforth de ordem k.

Figura 3.6 Região de absoluta «stabilidade do método implícito de Adams - Moulton de ordem k.
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Para usarmos o método A4 no sistema de ODE representado nas Equações (3.18.a-b),
primeiramente definimos o vetor de dimensão 21

V(t)

(321)

ISQj

e a matriz de blocos

àm D dü¿-

(3.22)

Em seguida, reescrevemos as Equações (3.18.a-b) na forma

(323)

e definindo F(]f) i ^ e F'(ijf) • A2 y , obtemos

V

• W

(3.24)

+—

A Equação (3.24) pode ser reescrita na seguinte forma
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(325)

onde IJJ é a matriz identidade de ordem 21 e A. • [s/2)A.. O esquema indicado na Equação (3.25) é
referido neste trabalho como método GCN+A4 e é usado na Seção 5.4 para resolver numericamente
o problema - modelo proposto. Neste ponto passamos *a sub - seção 3.3 onde discutimos
brevemente alguns métodos para cinética unidimensional que sâo baseados na física dos problemas a
serem resolvidos. Nessa classe, incluímos os métodos quasi - estáticos e os métodos que usam
transformação de freqüência.

33 MÉTODOS FÍSICOS

Na classe de métodos físicos incluímos os métodos que se basc.m fundamentalmente em
considerações físicas dos problemas que se pretende resolver.
A primeira classe de métodos físicos ,ue consideramos é a classe dos métodos quasi estáticos. Estes métodos constituem um modelo cinético pontual modificado, que usa uma forma de
fluxo v dependente do tempo na expressão do fluxo total

«r,E,t)-ir;r,E,t)#t)

.

(3.26)

que é calculado a partir de métodos estáticos ( quasi - estático ) [4] Na Equação (3.26), $(t) é a

função amplitude e y ( r , E , t ) é uma função dependente do tempo que carrega a informação sobre a
forma do fluxo total. Em geral, a evolução no tempo da população de neutrons prontos e retardados
é discutida separadamente porque as respectivas constantes de tempo diferem por algumas ordens de
grandeza.
A segunda classe de métodos físicos que incluímos nesta breve discussão é a classe dos
métodos que usam transformação de freqüência [5 e 6]. Os efeitos dos erros de truncamento devido
'a discretização temporal são reduzidos pela técnica da transformação de freqüência
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^;t)-eroMo)Tg(t)

.

g-l.G ,

(3.27)

onde d) é uma matriz diagonal de parameros livres ( freqüências ) e G é o número de grupos de
energia. A escolha de o> é um problema delicado [8]. Normalmente esses parâmetros sâo derivados
a partir do comportamento da solução transiente no passo de tempo anterior. Desde que a taxa de
variação de 4>g(t) seja suave, esse processo de extrapolação funciona satisfatoriamente. No entanto,
quando rápidas variações ocorrem, incrementos de tempo relativamente pequenos devem ser
escolhidos para preservar a precisão do método.
Neste ponto, concluímos esta Seção 3 e enfatizamos que todos os métodos discutidos aqui
sofrem os efeitos dos erros de truncamento devido *a discretização espacial e temporal. Ressaltamos
que esse fato é particularmente agravado pelo fato de as condições iniciais ( problema independente
do tempo ) também serem geradas com os efeitos dos erros de truncamento espacial. Na próxima
seção, apresentamos um método numérico que gera as condições iniciais para os problemas da
cinética unidimensional a uma velocidade, que são completamente livres de erro de truncamento
espacial.

4. MéTODO NUMÉRICO LIVRE DE ERRO DE TRUNCAMENTO ESPACIAL PARA
CÁLCULOS ESTÁTICOS UNIDIMENSIONAL DE DIFUSÃO A UMA VELOCIDADE

Nesta seção, desenvolvemos um método numérico para autoproblemas unidimensíonais de
difusão de neutrons a um grupo de energia, que gera soluções completamente livres de eno de
truncamente espacial. O erro de truncamento aparece em todos os métodos numéricos convencionais
aplicados *a teoria da difusão como resultado da discretização espacial da equação analítica da difusão
ou como resultado da aproximação do termo de fonte de fissão, em geral por polinomios de baixa
ordem.
Os resultados gerados por nosso método podem ser usados como padrão em testes de
precisão de outros métodos numéricos e como condições iniciais em problemas de cinética
unidimensional a uma velocidade visando ao módulo CINUNI do simulador dinâmico do núcleo.
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Como as equações unidimensionais de ordenadas discretas de segunda ordem (S2) [12] sâo
equivalentes "a equação unidimensional de difusão de neutrons, a menos de condições de contorno,
fazemos uma análise espectral das equações S2 e determinamos a solução geral das mesmas no
interior de cada nodo espacial. Nosso método numérico possui dois ingredientes principais. O
primeiro ingrediente, que é convencional, caracteriza-se pela equação de balanço espacial definida em
cada nodo. Essa equação de balanço espacial é exata porque é obtida, sem erro, por integração das
equações S2 no interior de um nodo espacial arbitrário. O segundo ingrediente, que não é
convencional, é uma equação auxiliar, também exata, e definida em cada nodo espacial. Essa
equação auxiliar [13] contém um parâmetro que preserva a solução geral das equações S2 no interior
de cada nodo.
As equações de balanço espacial juntamente *as equações auxiliares formam as equações
Espectro-Nodais S2 (ENS2). As equações ENS2 podem ser reformuladas nas equações EspectroNodais de Difusão (END), que contêm três tipos de incógnitas: os fluxos escalares nos cantos dos
nodos espaciais, os fluxos escalares médios no interior dos nodos e o fator de multiplicação efetivo
(keff), que é definido como o autovalor dominante do autoproblema de difusão. Os valores
numéricos destas quantidades, obtidos ao se resolverem as equações END juntamente *as condições
de contorno, são livres de erro de truncamento espacial e, desço ¡siderando os erros de
arredodamento da aritmética finita, são precisamente aqueles obtidos a partir da solução analítica
fundamental nos pontos considerados na grade espacial.
Na sub - seção 4.1, fazemos uma análise espectral das equações S2 unidimensionais com o
intuito de determinarmos uma expressão para a solução geral das equações S2 no interior de um noto
espacial arbitrário. Na sub * seção 4.2, as equações ENS2 são deduzidas, e por conseguinte, as
equações END são obtidas. Concluindo a Seção 4, apresentamos na sub - seção 4.3 os resultados
numéricos de um problema-modelo e uma breve discussão.

4.1, ANALISE ESPECTRAL DAS EQUAÇÕES S2 UNIDIMENSIONAIS A UM GRUPO
DE ENERGIA
Consideremos as equações S2 unidimensionais a um grupo de energia com espalhamento
linearmente anisotrópico
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-l)n+1VB:z)

.

m-l:2

.

(4.1)

Aqui nossa notação é a convencional [12]: ym{z) • v ( u m ,z) é o fluxo angular de neutrons que se
deslocam na direção dada pela ordenada discreta \im - [-l)m+1/-Ji,
a t (z) é a seção de choque total,
(Jt¿z) e aü{z) são respectivamente as componentes de ordem zero e de ordem um da seção de
choque diferencia] de espalhamento, u q ( z ) é a seção de choque de fissão, e o número k é definido
como o fator de multiplicação efetivo.
Para fazermos nossa análise espectral das equações S2 no interior de um nodo espacial,
consideremos uma grade ftz arbitrária no interior de um domínio unidimensional de altura H, como
representado na Figura 4.1

n

Z

»*—r*
iV2
V2

i

*i—^—1
Z

l

UW

\V2

'

Z

1

M/2
M/2" H

Figura 4.1. Grade Clz sobre um domínio unidimensional de altura H.

Assumindo que, no interior de um nodo espacial arbitrário Q¡, i - l : I, de espessura h¡, os
parâmetros materiais são constantes, nós podemos reescrever as Equações (4.1) em n ¡ como

K
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J

n=l

Prosseguindo. consideremos uma separação de variáveis, que pode ser expressa usando o
seguinte ansatz

Aqui, os termos a m (fl), m - 1 : 2 . são normalizados de tal forma que

2

5> n (*) -1

•

(4.4)

n=l

Nas Equações (4.3) e (4.4), os sub * índices i - 1:1 foram suprimidos para simplificar a notação.
Substituindo o ansatz (4.3) na Equação (4.2), e usando a condição de normalização (4.4),
obtemos a expressão

Para obtermos uma equação para os autovalores t, nós substituímos a Equação (4.5) na
Equação (4.4) e, após alguma manipulação algébrica, obtemos o resultado

.
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£-1:2

,

(4.6a)

onde nós definimos o coeficiente de difusão

Di " r r ; — — 7

.

(46 b)

e a seção de choque de absorção

(46.C)

Portanto, a solução geral da Equação (4 2) no interior de um nodo espacial arbitrário ft¡ pode ser
escrita como uma combinação linear das autofunções (4.3) na forma

(4.7)

Aqui, fi(, ( - 1 : 2, são constantes arbitrárias, a m [tf ¿) é dado na Equação (4.5) e ú( é obtido com as
Equações (4.6.a-c).
Neste ponto, ressaltamos que os autovalorestf f , I - 1 : 2 , [cf. Equação (4.6.a)], podem ser
reais ou imaginários puros de acordo com as seguintes condições:

• s e a^-vOfi

, então

fl(e<R , í - 1 : 2 .

• s e ( 7 , j < - u a f o , então tf^eíR , £ - 1 : 2 .
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É simples verificar que a EquaçJo (4 2) é equivalente *a equação da difuslo

.

v^z)

f <(z)

.

(4&a)

(4,8b)

dz

onde o fluxo escalar de neutrons é definido por

(4 9a)

e a corrente total de neutrons é dada por

Se nós pudéssemos derivar um método numérico convergente para a Equação (4.1) de tal
form; que:
1. a solução geral dada pela Equação (4.7) fosse preservada incondicionalmente para todo
valor de p\, ( - 1: 2,
2. a solução fosse contínua nas interfaces de cada nodo espacial Q¿, i - 1 :1,
3. a solução satisfizesse *as condições de contorno,
então o método numérico resultante seria livre de erro de truncamento espacial. Derivamos um tal
método na próxima sub - seção.
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4 2 DEDUÇÃO DAS EQUAÇÕES ESPECTRO-NODAIS DE DIFUSÃO (END)
Nesta sub - seçlo nós deduzimos as equações Espectro-Nodais de Difusão (END) e
descrevemos um algoritmo para as resolver juntamente 'as condições de contorno apropriadas *a
teoria da difusão.
Consideremos a Figura 4.1 e apliquemos o operador

~ J'dz

(410)

na Equação (4.2). O resultado é a equação discretizada de balanço espacial

\ i

~

*>, ,v0+i=r

m-12

.

(4.1La)

2

Aqui nós definimos o fluxo angular nos cantos do nodo

. m-l:2

e o fluxo angular médio no interior do nodo

. «¡-1/2

'-•'»•
' *t-1/2

,

m-l:2

.

(4.11c)

A Equação (4.11.a), para m - 1 : 2, forma um sistema de duas equações lineares e quatro
incógnitas para cada nodo, i.e., os dois fluxos angulares emergentes dos cantos do nodo, e os dois
fluxos angulares médios no interior do nodo. Portento, para se garantir a unicidade da solução,
preciamos de duas equações auxiliares, que escrevemos como

-112)

m-l:2

(4.1 Id)

O parâmetro Y¡(k) , dependente do autovalor k, é determinado de tal forma que a solução geral da
Equação (4.1) no interior do nodo espacial Q¡, dada pela Equação (4.7), seja preservada
incondicionalmente para todo valor de p\. Portanto, substituindo a Equação (4.7) na definição
(4.11c), e usando este resultado na equação auxiliar (4.11.d) com os valores de
ymi±V2
determinados pela Equação (4.7) conforme a definição (4.11.b), usamos condições de arbitrariedade
para as constantes P ¿ e determinamos as seguintes expressões para os parâmetros Y ¡(k)

tgh
(4.12)

:h—'—
1

!?"*«•'•»

I
k

Uma vez determinados os parâmetros Y ¡U), í - 1 : I. as Equações (4.1 l a ) e (4 l l . d )
formam as equações Espectro-Nodais S2 (ENS2). As equações ENS2, juntamente 'as condições de
contorno, formam um sistema de equações lineares cuja solução é livre de erro de truncamento
espacial, i.e., os valores numéricos gerados para keff, ¥ m ,í±V2 e ¥ m ,i> r n - l : 2 e i - l : I ,
coincidem com os resultados obtidos a partir da solução analítica do problema nos pontos
considerados, a menos de erros de arredondamento, para qualquer grade espacial flz usada no
domínio de solução.

O nosso próximo passo é obter a equação da difusão discretizada a partir das Equações
(4.11.a) e (4.11.d). Para tanto, nós reescrevemos as equações ENS2 (4.11.a) e (4.1 l.d) para m - 1
e para m - 2

(413.a)

(413b)

Somando as Equações (4.13.a) e (4.13.b), e invocando as definições (4 9.a). (4.9.b) e
(4.6.C), obtemos o resultado

(4.14,

Subtraindo a Equação (4.13.M da Equação (4.13.a), e considerando as definições (4.9.a),
(4.9.b) e (4.6.b), obtemos a Lei de Fick discretizada
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(4.15)

Prosseguindo e ainda considerando as definições (4.9.a) e (4.9.b), primeiramente somamos
as Equações(4.13.C)e (4.13.d). Em seguida, subtraímos a Equacio (4.13.d) da Equaçio(4.13c).
multiplicando a diferença por \j-JS. Os resultados sao

(417)

Agora substituímos a Equação (4.16) na Equação (4.14), e a Equação (4.17) na Equação (4.1S). Os
resultados são

J

i+l/2 " Ji-V2 +

'

B

L'

l^i+l/2* ^i-l/2j -

'

1\ '

l^i+l/2 + ^-1/2)

(4

18

)

Somando as Equações (4.18) e (4.19), obtemos uma expressão para Jj+yj; subtraindo a Equação
(4.19) da Equação (4.18), obtemos uma expressão para J¡_ v 2 . Substituindo o sub - índice i na
expressão de J{_vi por i+1, nós obtemos uma outra expressão para J i + v 2 • Usando continuidade de
corrente, a equação resultante toma a forma
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,

Di

,

• • •

4

h iYi (k)

•

' »

4

lTi-fV2

J

^iWW^22teí«^+M
, i - 1 : 1 - 1 . (4.20)
•i+3/2

Para condiçOes de contorno, usamos as expressões

Jy2-

(4.21a)

-

(4.21.U)

Aqui os parâmetros <xB (bottom) e a T (top) sao determinados a priori de acordo com o tipo de
condiçAo de contorno, cf. o quadro fornecido na Seção 3, página 10 deste trabalho. Portanto, para
i - 1 , usamos a expressão obtida anteriormente para J ¡ _ y 2 e obtemos

P3/2

lhrt(k)

(4.22)
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Prosseguindo, para i - I, usamos uma das expressões obtidas anteriormente para J i + y 2 e
obtemos

í

4~^

l*I+V2 + *i-l/2j

•

As Equações (4.22), (4.20) e (4.23), referidas como as equações Espectro-Nodais de
Difusão (END), formam um sistema tridiagonal de 1+1 equações lineares nas 1+1 incognitas ^ _ 1 / 2
i - 1:1+1. para k conhecido. O método de solução das equações END é o convencional método de
eliminação de GauB com substituição recuada, e o processo iterativo para determinação do autovalor
dominante k, usado neste trabalho, foi o tradicional método de potência. Como as equações ENS2
preservam a solução geral das equações S2 no interior de cada nodo espacial, e as equações S2 são
equivalentes *a equação da difusão, a menos das condições de contorno, então a solução das
equações END, que são obtidas a partir das equações ENS2, são livres de erro de truncamente
espacial, i.e., para qualquer grade espacial Q z usada no domínio de solução, os valores numéricos
gerados para os fluxos escalares e para o fator de multiplicação efetivo coincidem com os obtidos a
partir da solução analítica fundamental, a menos de erro de arredondamento. Para comprovar essa
excelente característica do método, investigamos um exemplo numérico na próxima sub - seção.

4.3. RESULTADOS NUMfeRICOS
Consideremos um domínio heterogêneo, com ISO cm de altura, conforme o representado na
Figura 4.2. Os parâmetros materiais de cada região (cf. a Figura 4.2) estão listados na Tabela 4.1. A
potência gerada é de 100 MWT, e as condições de contorno usadas estão descritas na Figura 4.2.
Este problema - modelo foi resolvido usando o método Espectro - Nodal de Difusão (END), descrito
nesta seção, e o convencional método de diferenças finitas (FD) com a configuração canto de malha.
As grades espaciais usadas gi x g2 x gj, onde g* é o número de nodos espaciais contidos em cada
região k - 1 : 3 , estão indicadas na primeira coluna da Tabela 4.2. O critério de convergência para o
fator de multiplicação efetivo ( krff) foi de IO*7 no erro relativo gerado entre duas iterações e o
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critério de convergência para o fluxo escalar foi de IO*6 na norma máxima do erro relativo gerado
entre duas iterações.

condição de contomo tipo vácuo

H-isocm-i-

100-

2
50 +
1
condiçflo de contorno reflexiva

0-L

Figura 4.2. Domínio para o problema - modelo de difusfio unidimensional a uma velocidade.

Tabela 4.1. Parâmetros Materiais de cada região do domínio representado na Figura 4.2.
NÚMERO DA
REGIÃO

b
<*•

D"

1XT,'

»,'

1

1.333333

0.200000

0.220000

0.220000

2

1.333333

0.240000

0.250000

0.250000

3

2.777777

0.110000

0.080000

0.080000

'Coeficiente de Difusio
.
* Seçlo de Choque de Absorção

'seçlo de Choque de Fissio usada na fonte
Seçlo de Choque de Fissio usada no cálculo da potência
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Tabela 4.2. Resultados obtidos para o problema - modelo representado na Figura 4.2.
Grade
Espacial

s

li

s

800

0
50
800
100
X
150
800
0
50
16X16X16 100
150
0
50
8x8x8 100
150
X

4x4x4

2x2x2

1X1X1

0
50
100
150
0
50
100
150
0
50
100
150

Fluxos Escalarei
END b

Fluxos Escalates
FDC

0.35279E+181
0.94341E+17
0.48907E+15
0.11961E+13
0.3S279E+18
0.94341E+17
0.48907E+15
0.11961E+13
0.3S279E+18
0.94341E+17
0.48907E+15
0.11961E+13
0.35279E+18
0.94341E+17
0.48907E+15
0.11961E+13
0.35279E+18
0.94341E+17
0.48907E+15
0.11961E+13
0.35279E+18
0.94341E+17
0.48907E+15
0.11961E+13

0.35279E+18
0.94341E+17
0.48907E+15
0.11961E+13
0.35332E+18
0.94340E+17
0.49192E+15
0.12528E+13
0.35489E+18
0.91632E+17
0.50046E+15
0.14292E+13
0.36089E+18
0.84785E+17
053386E+15
0.22234E+13
0.38292E+18
0.67523E+17
0.64338E+15
0.65339E+13
0.48096E+18
0.40237E+17
0.82955E+15
0.31171E+14

Núimiode
Iterajfles

END

FD

•*'
END

tff
FD

381

381 1.09506

1.09506

380

381 1.09506

1.09505

377

381 1.09506

1.09500

363

383 1.09506

1.09485

310

394 1.09506

154

427 1.09506

<*)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.15
0.74
0.58
4.74
0.60
2.87
2.33
19.5
2.30
10.1
9.16
85.9

8.54
1.09456 28.4
31.6
446
36.3
57.4
1.09465 69.6
2506

d

*Leia como 0.35279 X10 +1S
Método Espectro - Nodal de Difusão
c
Método de Diferenças Finitas

e

0

Leia como fator de multiplicaçlo efetivo
Erros relativos nos fluxos escalares gerados
pelo método de diferenças finitas

'A medida que a malha engrossa vemos na Tabela 4.2 que os valores numéricos gerados pelo
método FD para os fluxos escalares e para o keff variam. Isso se deve ao erro de truncamento
espacial do método FD. O keff, que é uma quantidade global, integrada em todo o domínio, sofre
menos o efeito do erro de truncamento que o fluxo. A razão disso é o cancelamento de erros que
ocorre no processo de integração. Portanto, quanto maior a região de integração, mais insensíveis "a
grade espacial usada no domínio os valores gerados para o keff se mostrarão. No nosso problr ia modelo,, o maior erro relativo observado no valor do keff foi de 0.046%, o que é absolutamente
aceitável. Por outro lado, os fluxos escalares gerados pelo método FD, e por conseguinte a
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distribuição de potência, se mostraram altamente sensíveis *a grade espacial. Na última coluna da
Tabela 4.2 listamos os erros relativos avaliados em relação 'a solução de malha fina (800 x 800 *
800) tomada como padrão. Ressaltamos que os resultados gerados pelo método END são
absolutamente insensíveis 'a grade espacial usada no domínio, i.e., os valores gerados para o fluxo
escalar e para o k^f são os mesmos para toda e qualquer malhagem usada. Além disso, "a medida
que a grade espacial engrossa, o número de iterações necessárias para o método END convergir o
problema diminui, enquanto que o método FD requer maior número de iterações para gerar resultados
altamente imprecisos. Isso sugere que, além de se acelerar o método de potência usando os
polinomios de Tchebycheff, deve-se investigar o desempenho dos métodos de grades múltiplas [14]
na aceleração do esquema iterativo.
As Figuras 4.3.(a)-(c) mostram a potência gerada em cada região 1, 2 e 3 respectivamente.
Como era de se esperar, a distribuição de potência obtida pelo método END é a mesma
independentemente da grade espacial usada no domínio. No entanto, a distribuição de potência
obtida pelo método FD é extremamente sensível 'a malhagem usada.

2G 2

4Ò 2

eo - fe,
2°1

Í

I

método

D—END

60 •
grade espaciil

G,-2X2X2
40 -

20 •

0

G

G 2 -25X25X25

l

1

20

"

F

'

f

"

f

40
60
80
Número de nodos por regilo

*

f

100

•

120

Figura 4.3.(a). Potência gerada na região 1 versus grade espacial.
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Figura 4.3.(b). Potencia gerada na regüo 2 versus grade espacial.

2.5

grade espacial
1.5-

G,-2X2X2

UG,

t

8G,

2G

0.5
0

20

40

00

60

100

120

Número de nodos por região

Figura 4.3.(c). Potencia gerada na região 3 versus grade espacial.

Uma boa aplicaçfio do método E N D é a sua implementação em códigos de cinética
unidimensional a uma velocidade para gerar as condições iniciais. No módulo C I N U N I do
simulador sugerimos usar a extenslo muitígrupo do método END ( cf. Seçlo 6 ) para gerar as
condições iniciais. Passemos agora 'a Seção S onde descrevemos o método espectro - nodal para
cinética unidimensional a uma velocidade.
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5. MÉTODO ESPECTRO - NODAL PARA SOLUÇÃO NUMÉRICA DAS FQIJAÇÃES
UNIDIMENSIONAL DA CINÉTICA A UMA VELOCIDADE

Nesta seção descrevemos uma nova classe de métodos numéricos de malha grossa aplicáveis
a problemas de cinética de reatores; estes são os métodos espectro - nodais. Os métodos espectro nodais preservam a solução analítica geral do sistema de ODE obtido quando as equações da cinética
slo integradas transversalmente no interior de um nodo espacial - temporal com alguma aproximação
para os termos de diferença avançada. Visando "a arquitetura de um simulador dinâmico para o
núcleo de um reator nuclear do tipo térmico e de pequeno porte, espera-se que o modelo cinético
unidimensional de difusão seja suficiente. Portanto, com o intuito de testar a eficiência e a precisão
do método espectro - nodal proposto para o módulo CINUNI do simulador, consideramos um
modelo cinético unidimensional mais simples, i.e., um modelo com um grupo de energia e um grupo
de precursores de neutrons retardados. No método espectro - nodal proposto para esse modelo, as
únicas aproximações consideradas sho as aproximações constantes para os termos de diferença
avançada que se obtêm quando as equações unidimensionais da cinética são integradas
transversalmente no espaço ( z ) e, em seguida, no tempo ( t ) no interior de um nodo arbitrário £2^
contido numa grade espacial - temporal fl21 conforme a Figura 3.1. Como esse método espectro nodal gera soluções completamente livres de erro de truncamento espacial para problemas
independentes do tempo, ou completamente livres de erro de truncamento temporal para problemas
independentes do espaço, esperamos que ele seja bem mais preciso que os métodos nodais
convencionais, e.g., o método GCN, para cálculos de malha grossa de quantidades médias
(integradas) no espaço e no tempo.
Recordando a observação de H. Finnemann [8] de que o tópico sobre integração numérica no
tempo para os métodos nodais certamente merece muita atenção dos pesquisadores interessados nesta
área, esperamos que o método espectro - nodal proposto nesta seção possa contribuir
construtivamente nesse sentido.
Na sub - seção 5.1, deduzimos as equações nodais da cinética integradas transversalmente e
consideramos as aproximações constantes para os termos de diferença avançada. Na sub - seção 5.2,
fazemos uma análise espectral das equações nodais obtidas na sub - seção 5.1, com o objetivo de
determinarmos a solução geral de cada equação no interior de um nodo arbitrário. Na sub - seção
5.3, descrevemos o método Espectro - Nodal para Cinética (ENCIN) que preserva a solução geral,
obtida na sub - seção 5.2, do sistema de ODE obtido na sub - seção 5.1. Concluímos a Seção 5 com
a apresentação, na sub - seção 5.4, de resultados numéricos para três problemas - modelo e uma
breve discussão dos resultados obtidos.
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5.1. EQUAÇÕES NODAIS DA CINfeTICA
A função do módulo CINUNI no simulador dinâmico do núcleo do reator é a determinação da
distribuição axial de potência nuclear gerada num determinado instante de tempo. Para tanto,
consideremos primeiramente uma grade espacial - temporal Qtt como mostramos na Figura 3.1.
Seja Q y um nodo arbitrário de Q x t com altura h¡ e largura uniforme s. Assumindo parâmetros
materiais constantes em Q y e considerando, por razões de simplificação, o modelo unidimensional
cinético de difusão a uma velocidade e com um grupo de precursores de neutrons retardados,
podemos reescrever as PDE (2.3.a-c) na forma

- | * z . t ) • |-J(z.t) + aK j<Kz.t) - KQz.t) - 0
v 3t
9z
*'

XC(z.t)- £vqM<Kz,t) - 0 ,

(5.1a)

(5.1c)

Aqui o autovalor k é conhecido a partir de cálculos estáticos, os números ÍJ e À. estão definidos na
Seção 2, página 5. e usamos a definição

<51d>

onde a,¡ j e v o^¡ ¡ sâo respectivamente as seções de choque macroscópicas de absorção e de fissão, e
Dy é o coeficiente de difusão do nodo Q^.
O nosso primeiro passo na dedução das equações nodais da cinética t a aplicação do operador
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cf. Figura 3.1. nas Equações (5.1.a-c). O resultado é o sistema de ODE no tempo

( S3.)

íi(t) - . D W I - » - i ¿ t )

( $ 3 b)

h

O ,

(53c)

onde usamos as definições

7- jF(z,t)dz . F-<fr,CouJ

Fi±1/2Ct) - F(z¡±V2,t)

.

F-4»ouJ

.

(53.d)

(S3.e)

O nosso segundo passo na dedução das equações nodais da cinética é a aplicaçSo do operador

j /•* .
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(5.4)

cf. Figura 3.1, nas Equações (S.l.a-c). O resultado é o sistema de ODE no espaço

<SS.)

(S5.0

Aqui usamos as definições

j J

F > ) - - JKz.Ddt

, F-J,*ouC

(SS.d)

e analogamente 'a definição (5.3.e)

F-$ouC

.

(SSe)

O sistema de ODE no tempo dado pelas Equações (5.3.a-c) e o sistema de ODE no espaço
dado pelas Equações (5.5.a-c) s&o exatos na medida em que eles foram obtidos por integração
analítica direta das Equações (S.l.a-c). Mesmo com as condições iniciais conhecidas e as condições
de contorno apropriadas *a teoria da difusão, a solução dos sistemas de ODE no tempo e no espaço
só 6 possível com o conhecimento prévio das funções FI±i/2(t) cf. Equaçto (5.3.e) e Fj±y2(z) cf.
Equação (S.S.e). Neste ponto as aproximações fazem-se necessárias. No nosso terceiro passo
aproximamos as funções do tempo J^vaCt) que aparecem no membro direito da Equaçlo (5.3.a),
pelas médias dessas quantidades em um incremento de tempo, i.e., ao longo dos lados horizontais de
O y na Figura 3.1. As funções do espaço • ^1/2(2) e Cj±1/2(z) 1 u e «parecem nos membros 'a
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direita das Equações (5.5.a) e (5.5.c) slo aproximadas pelas médias dessas quantidades em um nodo
espacial de Q x . i.e.. ao longo dos lados verticais de Q y na Figura 3.1. Considerando essas
aproximações constantes (aproximações de ordem m o ), podemos escrever as equações nodab da
enética na forma

l e w «A»-¿««Aro - O
OI

(S6.b)

K

(S6.C,

Enfatizamos que as /^TÁvcr aproximações envolvidas nas equações nodais da cinética
(5.6.a-e) sao as aproximações constantes para os termos de diferença avançada que aparecem nos
membros *a direita das ODE exatas obtidas nos primeiro e segundo passos. Portanto, se nõs
conseguirmos construir um método numérico convergente que preserve a soluçio geral do sistema de
O D E (5.6.a-e) no interior de um nodo Q ^ e usarmos condições de continuidade juntamente *a$
condições iniciais e de contorno, esse método gerará soluções numéricas para problemas
independentes de espaço ou independentes do tempo completamente livres de erro de truncamente,
i.e., os valores numéricos gerados coincidirão com os obtidos a partir da soluçio analítica, a menos
de erro de arredondamento da aritmética finita.
Na próxima seçio, fazemos uma análise espectral das equações nodais (5.6.a-e) para
obtermos sua soluçio geral.
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5.2. ANALISE ESPECTRAL DAS EQtJAÇôES NODAIS DA CINéTICA

Para determinarmos a solução geral das equações nodais da cinética (5.6.a-e), procuramos as
soluções particulares e, em seguida, fazemos uma análise espectral das equações homogêneas
associadas. Dividimos esse procedimento em dois problemas: (i) o problema dependente do tempo e
(ii) o problema dependente do espaço.

(i) o problema dependente do tempo
Para estudarmos o problema dependente do tempo, reescrevamos o sistema de ODE no tempo
representado nas Equações (5.6.a-b)

—

—U0fcj<J>i(t) - O

,

i - 1:1

e

j 21

(5.7.b)

cf. Figura 3.1.

Claramente, uma solução das Equações (5.7.a-b) no interior de um nodo fy j é dada por

Cf

.

(SS.b)

Aqui $f e Cf são soluções particulares independentes do tempo, e $f(t) e Ôftt) são soluções das
equações homogêneas associadas. Essas equações homogêneas são obtidas igualando-se a zero o
membro direito da Equação (5.7.a).
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O nosso primeiro passo é a determinação das soluções particulares Para tanto, substituímos
•f e Cf nas Equações (5.7.a-b) e resolvemos o sistema resultante. Os resultados slo

O nosso segundo passo é a determinação das soluções homogêneas.
consideremos os ansãtzen

Í?(t)-a(a)exp(t/a)
Cf(t)-b(a)exp(t/a)

Para tanto,

(5.10.a)
.

(5.10.b)

Substituindo as Equações (S.10.a-b) nas componentes homogêneas das Equações (5.7.a-b) e
impondo a condição de nlo - unicidade da solução do sistema algébrico homogêneo resultante,
obtemos a equação característica para a

(5.11)

Discutindo as raízes da equaçlo polinomial do segundo grau (5.11), concluímos que as duas raízes
slo sempre números reais. Prosseguindo, escolhemos
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a(a) - 1

(5.12a)

e obtemos

(SJU)

Portanto, a soluçlo geral das Equações (5.7.a-b) no interior de um nodo fly contido em C^ t pode
ser escrita como

« K j

¡su.)

Aqui a } e a 2 sao as raízes reais da Equação (5.11), e Kj e K 2 são constantes arbitrárias. Os sub índices (i,j) dessas quantidades foram suprimidos para simplificar a notação.

(ii) o problema dependente do espaço
Para estudarmos o problema dependente do espaço, usamos a Equação (5.6.e) para
explicitarmos Cj(z). Substituindo esse resultado na Equaçlo (5.6.c) e considerando a definiçlo
(S.l.d), o sistema de ODE resultante aparece como
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.
z¡_y2SzSzi+1/a

,

i-1:1 e

(514b)

j*l

cf. Figura 3.1.

Garamente. uma solução das Equações (S.14.a-b) no interior de um nodo O^ ¡ 6 dada por

(5tl&a)
(515.b)

Aqui ^ e Jf são soluções particulares independentes do espaço, e ^ z ) e j|"Cz) sâo soluções das
equações homogêneas que sâo obtidas igualando-se a zero o membro direito da Equação (5.14.a).
Analogamente ao problema (i), aqui o nosso primeiro passo é a determinação das soluções
particulares ^ e jj*. Considerando a Equação (5.14.b), concluímos que Jj* - 0 e. por conseguinte,

•T"

7

^TTÃ"—7

«ft,A

O nosso segundo passo é a determinação das soluções homogêneas.
consideremos os ansàtzen

•f(z)-f(Ç)exp(z/Ç)
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<516>

Para tanto,

(5.17.a)

(S17.b)

Substituindo as Equações (S.17.a-b) nas componentes homogêneas das Equações (S.14.a-b) e
impondo a condição de não - unicidade da solução do sistema algébrico homogêneo resultante,
obtemos os valores

A partir da Equação (S.18) concluímos que Çj e Ç2 são números reais ou imaginários puros, que
aparecem em pares de sinais opostos. Prosseguindo. escolhemos

f (?) - 1

(5.19.a)

e. cf. Equação (5.14.a), obtemos

(519b)

Portanto, a solução geral das Equações (5.14.a-b) no interior de um nodo fl^¡ contido em 0^ t pode
ser escrita como
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i5-20

Aqui os números Çi e Ç2 **o dados na Equação (5.18) e qi e o¿ são constantes arbitrárias. Os sub índices (i j ) foram suprimidos dessas quantidades para simplificar a notação.
Neste ponto passamos "a sub - seção S.3, onde descrevemos um método numérico que
preserva incondicionalmente: (i) a soluçfto geral do problema dependente do tempo dada pelas
Equações (5.13.a-b) e (ii) a soluçlo geral do problema dependente do espaço dada pelas Equações
(5.20.a-b).

5.3. O MfcTODO ESPECTRO - NODAL PARA CINÉTICA í ENCIN )
Nesta sub - seçSo nos descrevemos o método Espectro - Nodal para Cinética ( ENCIN )
unidimensional a uma velocidade. Esse novo método numérico preserva incondicionalmente tanto a
solução geral do problema dependente do tempo no interior de cada nodo espacial - temporal ÍJjj,
dada pelas equações (5.13.a-b), quanto a solução geral do problema dependente do espaço também
no interior de cada nodo espacial - temporal flj, j , dada pelas equações (5.20.a-b). As incógnitas no
método sâo quantidades médias ao longo dos lados vertical e horizontal de Q y , e quantidades
médias no interior de fly, cf. Figura 3.1. Como o nosso objetivo é a simulação da distribuição axial
de potência em reatores nucleares, necessitamos conhecer valores numéricos precisos dos fluxos
escalares médios de neutrons ao longo dos lados verticais dos nodos espacial - temporais, i.e., no
interior dos nodos espaciais de fl2, cf. Figura 3.1.
O nosso primeiro passo na descrição do método ENGN é a obtençfio das equações
discretizadas de balanço espacial - temporal, que se obtém aplicando o operador

j *J+V2 *I*V2

- J

J.dzd.

tj-1/2 *I-V2
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(5.2.)

nas Equações (S.l.a-c). O resultado é

" •i.i-i/a)

<«2.b>

(5.22.C)

Aqui as quantidades médias Jj j±i/2 e •¿i±v2 e s a ° definidas na EquaçSo (5.5.d). e as quantidades
médias C^^ 1/2 e ÒÍ,J±V2 estão definidas na EquaçSo (5.3.d). Ademais, definimos as quantidades
médias no interior do nodo O^,•, cf. Figura 3.1, como

l

i*vi

5,1 " - T J
l

J - »2

|FCz,t)dzdt
z

, F-0.JOUC

.

(5.23)

l-l

As equações discretizadas de balanço espacial - temporal (S.22.a-c) sSo exatas, na medida em que
elas foram obtidas por integração analítica das Equações (S.l.a-c) no interior de um nodo espacial temporal Q y contido em Q 2 t . Ainda com as condições de contorno apropriadas 'a teoria da difusão
e com as condições iniciais do problema, a solução das equações discretizadas de balanço espacial temporal em Clzl nSo é única, pois o sistema algébrico de equações lineares resultante apresenta mais
incógnitas do que equações. Portanto, para garantir a unicidade da soluçSo, precisamos de quatro
equações auxiliares para cada nodo fly. Escrevemos essas equações auxiliares como
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(£24.b)

(5.24c)

2

<5,24.d)

Aqui os pesos 8 y , Yj,¡ * ©y slo parlmetros a determinar de tal forma que as soluções homogêneas
dos problemas dependentes do tempo e do espaço, discutidos na sub - seçlo anterior, sejam
incondicionalmente preservadas no algoritmo. Os parâmetros Çy, K^ e L^ sâo determinados de
tal forma a preservarem incondicionalmente no algoritmo as soluções particulares dos problemas
dependentes do tempo e do espaço.
Substituindo a expressão da solução geral $¿z) do problema dependente do espaço, dada
pela Equação (5.20.a), na Equação (5.24.a), obtemos o parâmetro

(S25)

e o peso

-

hr

c o m a,: s > —-—>J
• (5.26)

S3

Agora nós substituímos a expressão da solução geral 4¡(t) do problema dependente do
tempo, dada pela Equação (S.13.a). na equação auxiliar (5.24.b). Os resultados desse procedimento
são o parâmetro

kJ
eos pesos

*Jíü£2à]

(5.28)

[ 2a,a 2 J

2a,a2

onde a } e a 2 são as raízes reais da Equação (5.11). Substituindo a expressão da solução geral J¡(z)
do problema dependente do espaço, dada pela Equação (5.20.b), na equação auxiliar (5.24c),
concluímos que a expressão para o peso 9y coincide com a expressão dada na Equação (5.26).
Analogamente, substituindo a expressão da solução geral C¡(t) do problema dependente do tempo,
dada pela Equação (5.13.b), na equação auxiliar (5.24.d), vemos que também as expressões para os
pesos Yjj e 0)j¡ coincidem com as expressões mostradas nas Equações (5.28) e (5.29)
respectivamente. No entanto, a expressão obtida para o parâmetro £ y é dada por
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*u-r

: '

/

VHZA

<«o)

Neste ponto cabe uma observação prática. Como os códigos computacionais científicos tradicionais
usam apenas aritmética finita, o cálculo dos pesos Yjj e ©¡.j podem ser interrompidos quando o
expoente | s / a j , t - lou 2, for extremamente grande no cálculo da potência para os limites da
máquina usada. Nesse caso, calculamos os valores de Y¡,j e a>¡¡ aproximadamente, considerando os
dois casos limites:

(i) seCTjj> 0 e | s / a j > M, e.g., M - 400.então

Yu*-^

(5.31a)

KB—H

(531b)

(ii) se ffi#j< 0 e |s/a 2 |> M,e.g..M - 400. então

©ij*^

(5.32a)

De posse dos pesos 0 y , YÍ,| e ^Í,J « dos parâmetros Çy, 1CÍ,J e L^j, as equações
discretizadas de balanço espacial - temporal (5.22.a-c) juntamente *as equações auxiliares (S.24.a-d)
formam as equações Espectro - Nodais da Cinética ( ENCIN ) para o modelo cinético considerado
neste trabalho. Tendo obtido as equações ENCIN que precisamos resolver juntamente 'as condições
de contorno apropriadas 'a teoria da difusão e *as condições iniciais do problema, necessitamos
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descrever um método para resolvê-las. Com esse fim. usamos as equações auxiliares para
eliminarmos as quantidades médias no interior do nodo Q y presentes nas equações discretizadas de
balanço espacial - temporal. Portanto, substituímos primeiramente as Equações (S.24.a) e (S.24.d)
na Equação (5.22.a). Em seguida, substituímos as Equações (5.24.b) e (S.24.d) na mesma Equação
(5.22.a). Analogamente, usamos as Equações (5.24.a) e (S.24.d) na Equação (5.22.c). e em
seguida, as Equações (5.24.b) e (S.24.d) na mesma Equação (5.22.c). Finalmente, substituímos a
EquaçSo (5.24.c) na Equaçlo (5.22.b). Esse procedimento leva a cinco equações que envolvem
apenas as quantidades médias nos lados do nodo Cl^, cf. Figura 3.1. Essas cinco equações nos
fornecem as quantidades médias «t^j+yj e C ^ i / 2 , i - 1:1, no passo de tempo posterior em função
das quantidades médias tij-v2
•ii±V2

nos

e

&\,\-\n

no

P*sso

de

tempo anterior e das quantidades médias

' a d o s horizontais de Q^. Essa situação pode ser visualizada esquemáticamente na

Figura S.l. As quantidades a serem avaliadas no próximo passo de tempo e representadas na Figura
5.1 por um círculo vazio (o) dependem dos vértices do triângulo, que estão representados na Figura
5.1 por círculos cheios (•).

/

Cj.j+1/2

'i, M/2

Figura S.l Esquema para o avanço no tempo.
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Matematicamente, as expressões obtidas podem ser colocadas na forma

•u+i/2 " P M À Í - I / 2 + P b j A j - i / j * j P c , i i Í ü + v 2 • •ji-va)

1

(S33.a)

-

t • — ^ci,i ^ j+i/a • •li-1/2)
2

•

(533.b)

í - 1:1

Aqui as constantes p e A são determinadas apôs tedioso, porém simples desenvolvimento algébrico.
O nosso próximo passo é eliminar as correntes médias

ÍJJÜ/2

presentes naquelas cinco

equações obtidas anteriormente. Para tanto, explicitamos J¡j + i/a e Jy-1/2
escalares médios num incremento de tempo q> i i + V 2 e •

JÍ-V2

e das

em

função dos fluxos

quantidades médias 4»Í,J_V2 e

C^|_ 1/2 avaliadas no passo de tempo anterior ou conhecidas a partir das condições iniciais. Feito
isso. substituímos i por i + 1 na expressão de Jjj.1/2 e usamos continuidade de corrente para
obtermos as I - 1 equações nas I + 1 incógnitas $¿{ ± y2- Portanto, faltam duas equações adicionais
que sao obtidas aplicando as condições de contorno apropriadas *a teoria da difusão. Estas condições
de contorno sflo aplicadas fazendo i - 1 na expressão obtida para J¡J_J /2 e i - I na expressão obtida
para Í¡¿ + i/2. e considerando as Equações (3.5.a-b) junto ao quadro de definições que mostramos na
página 10 desta publicação. Dessa forma, as I + 1 equações obtidas formam um sistema tridiagonal
de equações lineares que, em notação matricial, aparece como

< 5 - 34 >

Aqui o vetor +. de dimensão I • 1 é definido como
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(S3Sa)

e os vetores + .

e Ç J _ I / J . ambos de dimensão I sâo definidos como

(535b)

A matriz quadrada de ordem I • 1 1 é simétrica e tridiagonal. As matrizes nâo - quadradas B. e fide ordem ( I + 1) x I têm seus elementos distribuídos em dois triângulos retãngulos isósceles
idênticos com elementos nâo - nulos apenas ao longo de suas hipotenusas. A representação
esquemática do sistema tridiagonal de equações lineares representado na Equação (5.34) pode ser
visualizada na Figura 5.2 abaixo.

'x 0 0 (T
0 0 0
o 0 0
X X 0 0
o
0 e * o 0 •j- 0 X X 0
9
0 0 o * 0
0 0 X X
*
,0 0 0 0
,o 0 0 >

'*

0 0 <r
• • 0 0
0 • • 0 £¡-1/2
0 0 • •
.0 0 0

o

•

*

x

matriz (aladrada T
de ordem l-fl

matriz reünpdarB [

matritretánai!arB2
de ordem 1ri+i Ixl

de ordem fl+11xl

Figura 5.2. Esquema representativo do sistema tridiagonal representado na Equação (5.34).

O algoritmo usado para obter a solução das equações ENCIN juntamente *as condições
iniciais e de contorno do problema foi dividido em dois passos. No primeiro passo, usamos as
condições iniciais ou os valores calculados para t y - y 2

e

C\,y-\n

no

Pa$$0

de

tempo anterior e

determinamos tanto o membro direito do sistema tridiagonal representado na EquaçSo (5.34), quanto
parte das quantidades ¿¡j+yj e C ^ / j para o próximo passo de tempo, cf. EquaçSo (5,33 ,a-b).

Usamos o método direto de eüminaçto de Gaufi com substituição recuada para resolvermos o sistema
tridiagona) de equações lineares representado na Equação (5.34) e esquematizado na Figura (S.2).
Uma vez obtida a solução +. desse sistema, passamos ao segundo passo do algoritmo. No segundo
passo, retomamos *as Equações (5.33.a-b) e completamos os cálculos de i t j
que serio as condições iniciais no proximo incremento de tempo. Voltando ao primeiro passo do
algoritmo avançamos no tempo até que obtenhamos a sokiçio no instante de tempo desejada
Neste ponto, enfatizamos que a soluçio das equações ENCIN juntamente %ÈS condições
iniciais e de contorno para problemas independentes do tempo ou para problemas independentes do
espaço s i o livres de eno de truncamento. Portanto, espera-se que a soluçio numérica gerada pelo
método ENCIN para problemas gerais da cinética unidimensional a uma velocidade e com um grupo
dr precursores de neutrons retardados seja bem ma* preuca que as sítu^ões numéricas geradas petas
métodos nodais tradicionais, e.g., o método GCN descri» na Seçlo 3
A extensão da análise descrita nesta sub - ¿eção para a dedução das equações ENCIN e
descrição do algoritmo de solução das mesmas para o modelo cinético unidimensional com dois
¿rupos de energia e com seis grupos de precursores de neutrons retardados não é conceitualmente
difícil, porém o volume do desenvolvimento algébrico aumenta consideravelmente.
Na próxima sub - seção investigamos três exemplos numéricos para estudarmos a eficiência e
a precisão do método ENCIN em cálculos de malha grossa.

5.4. RESULTADOS NUMfeRICOS
Vamos investigar agora a eficiência e a precisão do método ENCIN na solução numérica de
problemas de cinética zero- e unidimensionais a uma velocidade e com um grupo de precursores de
neutrons retardados. Consideramos três problemas - modelo: (i) problema zero - dimensional
dependente do tempo; (ii) problema homogêneo unidimensional dependente do tempo; (iii) problema
heterogêneo unidimensional dependente do tempo. Nos três problemas - modelo considerados a
seguir, as condições iniciais para os métodos nodais foram geradas pelo método END, que é livre de
eno de truncamento espacial, cf. Seção 4. No método END. o critério de convergência usado para o
fator de multiplicação efetivo (keff) foi de IO"7 no desvio relativo gerado entre duas iterações e o
critério de convergência para o fluxo escalar foi de 10~6 na norma máxima do desvio relativo gerado
entre duas iterações. A velocidade característica do neutrón foi assumida v - IO6 cm/s, a constante
de decaimento foi considerada A. • 0.085 e a fração dos neutrons produzidos na fissão que são
neutrons retardados foi considerada p* - 0.0065. A seção de choque macroscópica de fissão v rç
usada no termo de fonte foi, com exceção do terceiro problema - modelo, assumida igual *a seção de
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choque macroscópica de fissão a, usada no cálculo da potencia. Ademais, o sub - índice "o" nos
parámetros materiais refere-se vas condições iniciais e o sub - fndice T refere-se 'as condições
transientes.

(i) problema tero - dimensional dependente do tempo
O método ENCIN gera soluções numéricas livres de erro de truncamento espacial para
problemas independentes do tempo. Essa característica foi verificada com o método END na Seção
4. Para verificarmos na prática que o método ENCIN gera soluções numéricas para problemas
independentes do espaço completamente livres de erro de truncamento temporal, consideremos um
meio homogêneo infinito, i.e., o,. - a B - 0 nas Equações (3.5.a-b), com os seguintes parâmetros
materiais: Do-Di-1.85cm; a M - 0 1 8 c m ' 1 e a,,-018005cm" 1 ; i>rç o -a f o « 0.21cm"1;
va
íi" °t\" 0.20995 cm"1. A potência inicial gerada no meio é Po-100 MWT.

Tabela 5.1 Potência total calculada pelo método ENCIN para o primeiro problema - modelo.
$•-1 segundo
Potência

solução gerada

(MWatts)l>

com o método

no instante de

ENC1NC

solução analítica

tempo t

h «•- 0.46875 cm

h - 30 cm

h - 1 2 0 cm

t - 5 segundos

89.796

89.795

89.795

89.795

t - 1 0 segundos

87.033

87.032

87.032

87.032

t - 200 segundos

26 540

26 538

26 538

26.538

* incremento uniforme de tempo.

c

método Espectro - Nodal para Cinética de ieatotcs.

b

d

espessura da malha numa grade espacial uniforme.

6

leia como x ío Watts.

Realmente o método ENCIN gera soluções numéricas livres de erro de truncamento têmpora?"
Come vemos na Tabela 5.1, para um incremento de tempo fixo s - 1 segundo, os valores numéricos
gerados para a potência em t - 5,10 e 200 segundos pelo método ENCIN com malhas espaciais
uniformes de larguras h - 0.46875 cm, h - 30 cm e h - 120 cm sáo praticamente iguais aos valores
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obtidos a partir da solução analítica, a menos de erro de arredondamento da aritmética finita. A
mesma situação é verificada na Tabela S.2. Aqui fixamos a malha espacial em h - 30 cm e variamos
os incrementos de tempo s - 5 segundos, s - 10 segundos e s - 200 segundos. Essa excelente
característica do método ENCIN nlo pertence a nenhum outro método numérico tradicional
conhecido aplicável %a cinética espacial.

Tabela 5.2 Potência total calculada pelo método ENCIN para o primeiro problema - modelo.
h • - 30 cm
Potencia
(MW«ns)

solução genda
b

com o método

no instante de

sduçlo analítica

tempo t

ENCIN

c

s d - 5 segundos

s - 1 0 segundos

s - 200 segundos

t - 5 segundos

89 796

89.795

-

•

t - 1 0 segundos

87.033

87.032

87.032

-

t - 200 segundos

26 540

26 538

26 538

26 538

• espessura da malha numa grade espacial uniforme.
b

6

leia como x 10 Watts.

c

método Espectro - Nodal para Cinética de reatores.

d

incremento uniforme de tempo.

(ii) problema homogéneo unidimensional dependente do tempo
Aqui consideramos um domínio homogêneo de altura H - 240 cm com potência inicial Po 100 MWT e fluxos escalares nulos nos contornos, i.e., Oj- - a B - 1 0 2 0 nas Equações (3.5.a-b). Os
parflmetros materiais iniciais sfio: D o - 185 cm; a a o - 0 1 8 cm"1 e D cfr0 - af0 • 0.21 cm'1. Com
100% de inserção instantânea de bma de controle, os parâmetros materiais passam a ser
D, -1.85cm; cx,,- 0.18009 cm' 1 e v a ^ - an - 0.20991cm'1. As Tabelas 5.3 e 5.4 mostram os
"alores numéricos gerados pelo método ENCIN para a potência gerada em t - 30 segundos e t - 60
segundos com incrementos de tempo uniformes s - 0.1 segundo e s -15 segundos respectivamente.
Vemos na Tabela 5.3, que 'a medida que a grade espacial uniforme engrossa, o erro relativo
calculado a partir da solução analítica aumenta dentro do aceitável para fins práticos, i.e, bem menor
do que 10%. Ressaltamos que para uma grade espacial uniforme constituída de apenas 4 nodos, i.e.,
h - 60 cm, o erro relativo na potência gerada em t - 60 segundos foi de apenas 3.5%?
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Tabela S.3 Primeiro experimento numérico para o cálculo da potência total pelo método ENCIN para
o segundo problema - modelo.
s - 0.1 segundo
Erro relativo % b

Grade espacial

P(30) - 63.626

uniforme

MWT»

S12 nodos espaciais

63.626

0.0

46.269

0.0

63.543

0.2

46.167

0.2

63.294

0.5

45.862

0.9

63.291

2.1

44 641

3.5

P(60) - 46.264

Erro relativo %

MWT

h - 0.46875 cm
16 nodos espaciais
h-IScm
8 nodos espaciais
h-30cm
4 nodos espaciais
a - 60 cm
• potência total gerada em t - 30 segundos calculada a partir da soluçlo analftica.
b
eno percentual avaliado em relaçlo ao valor P(30) - 63.626 M W T com uma casa decimal apenas.
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Tabela 5.4 Segundo experimento numérico para o cálculo da potência total pelo método ENCIN para
o segundo problema - modelo.
s - 1 5 segundos
Erro relativo % b

Grade espacial
uniforme

P(30) - 63.626

512 nodos espaciáis

61.779

2.9

44.860

3.0

61.690

3.0

44.754

3.3

61.421

3.5

44.437

4.0

60.337

5.2

43.169

6.7

MWT»

P(60) - 46.264

Erro relativo %

MWT

h - 0.46875 cm
16 nodos espaciais
h - 15 cm
8 nodos espaciais
h - 30 cm
4 nodos espaciais
h - 60 cm

* potência total gerada em t - 30 segundos calculada a partir da soluçJo analítica
erro percentual avaliado em relaclo ao valor P(30) - 63.626 MWT com uma casa decimal apenas.

b

O segundo experimento numérico que fazemos consiste em usar o método EMCIN para
calcular a potência gerada em t - 30 segundos e t - 60 segundos, desta vez, com incrementos de
tempo uniformes e bem mais largos, i.e., s - 15 segundos. A Tabela 5.4 mostra que, *a medida que
a grade espacial engrossa, os erros relativos avaliados a partir da soluçfio analítica sfio maiores que os
mostrados na Tabela 5.3, ainda que plenamente aceitáveis, i.e., bem menores que 10%. Obviamente
a razão para a diferença nos erros relativos avaliados nas Tabelas 5.3 e 5.4 está no aumento do passo
de tempo de 150 vezes?'
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(iii) problema heterogêneo unidimensional dependente do tempo
Consideremos agora um problema - modelo mais geral. Seja um domínio unidimensional de
240 cm de altura como o representado na Figura 5.3.a. Esse " slab " axial está dividido em oito
regiões cujos parâmetros materiais estão listados na Tabela 5.5. Subitamente uma barra de controle é
75% inserida no " slab " modificando os parâmetros materiais das cinco primeiras regiões e de
metade da sexta região. Os 25% restantes do" slab" nâo sâo perturbados como mostra a Figura
5.3.b. Os parâmetros materiais perturbados estão também listados na Tabela S.S, onde os
enchimentos dos retângulos correspondem 'aqueles representados nas Figuras 5.3.a-b. As
condições de contorno independentes do tempo sâo do tipo vácuo, i.e., a T - <xB - 0.5 nas Equações
(3.5.a-b). A potência inicial gerada, i.e., a potência total gerada no estado estacionario antes da
inserção da barra de controle, é P o - 10 MWT.

0
1

20
2

4C

80
3

120
4

160
5

200
6

220
7

240
8

Figura 5.3.a. "Slab" sem barra de controle inserida (t á 0).

20

40

80

120

160

180

200

Figura 5.3.b. "Slab" com barra de controle inserida 75% (t > 0).
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220

240

Tabela 5.5 Parâmetros materiais para o terceiro problema - modelo

afiem"1)
1.45

0.20000

0.22000

0.22000

1.25

0.25000

0.20000

0.20000

2.50

0.13000

0.15000

0.15000

1.45

0.20015

0.21999

0.22000

1.25

0.25015

0.19999

0.20000

2.50

0.13015

0.14999

0.1S000

coeficiente de difusão
b
c

seçlo de choque macroscópica de absorção

seção de choque macroscópica de fissSo usada no termo de fonte
seção de choque macroscópica de fissão usada no cálculo da potência

O nosso experimento numérico consiste em determinar a distribuição de potência gerada nas
oito regiões do " slab " axial e a potência total nos instantes de tempo t - 30 segundos e t - 60
segundos após a inserção da perturbação. Para tanto, usamos o tradicional método CN, cf. Seção 3,
nos cálculos de malha fina. O método GCN + A4, cf. Seção 3, e o método ENCIN descrito nesta
Seção 5 são usados em cálculos de malha grossa.
As Figuras 5.4.a-b mostram os resultados gerados pelos métodos CN, GCN + A4 e ENCIN
para as potências produzidas na sexta região nos instantes de tempo t - 30 segundos e t - 60
segundos respectivamente. As soluções geradas pelo convencional e confiável método de malha fina
CN foi tomada como padrão. A grade espacial usada nos métodos de malha grossa GCN + A4 e
ENCIN é constituída de dois nodos espaciais por região. Fixando essa grade espacial, aumentamos
os incrementos de tempo de s - 0.1 segundo até s - 2 segundos. De acordo com as Figuras 5.4.a-b,
vemos que *a medida que os passos de tempo diminuem, os valores numéricos gerados para as
potências pelos métodos de malha grossa GCN + A4 e ENCIN convergem para os valores numéricos
gerados pelo método de malha fina CN. No entanto, 'a medida que os incrementos de tempo se
alongam os valores numéricos gerados por e^-. < métodos de malha grossa devergem da solução de
malha fina gerada pelo método CN. Entretanto as potências calculadas pelo método GCN + A4
desviam-se muito mais do que as potências calculadas pelo método LNC1N proposto neste trabalho.
Vemos que os valores gerados pelo método EXCIN se mostram razoavelmente insensíveis 'a
malhagem.
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1.2 1.0 -

Vk

O

k

8 x

0.6 -

g

0.4 -

1
'©

0.8 -

0.2 -

OK

0.0 -

0.4 0.S 0.6
1
12
15
s - incrementos de tempo (segundos)

(a)
rn

GCN com môtodo absolutamente estável de ordem 4
Grade espacial constituida de 2 nodos por região

|

ENC1N
Grade espacial constituida de 2 nodos por região

*

CN - solução de malha fina
Grade espacial constituida de nodos com 0 625 cm dc
espessura c incrementos de tempo de 0.1 segundos

0.4

0.1

0.5

0.6

'

1.2

15

2

s - incrementos dc tempo (scgundosi
(b)

Figura 5 4 Potência gerada na sexta região do dominio representado na Figura 5.3.a. Esta legião
apresenta barra de controle inserida 50% em t > 0, como se pode ver na Figura 5.3b.
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Observando a Figura 5.4.b, vemos que os desvios relativos 'a solução de malha fina
ocorridos com o método GCN + A4 são muito mais drásticos nos cálculos em t - 60 segundos do
que em t - 30 segundos. Esse fato é devido *a acumulação de erros que ocorre no avanço temporal.
A partir desse experimento numérico, concluímos que o método ENCIN é mais preciso do
que o método GCN + A4 em cálculos de malha grossa, apesar de o método GCN + A4 usar um
método de quarta ordem para a solução numérica do sistema de ODE no tempo (viz sub - seção 3.2).
Se nós tivéssemos usado o método GCN + IT. que usa o método IT de segunda ordem para a
solução numérica do sistema de ODE no tempo, os resultados teriam sido ainda mais vantajosos para
o método ENCIN, pois o método IT, além de impreciso, produz oscilações quando o passo de tempo
se alonga mais do que um método de malha fina pode suportar.

Tabela S.6 Precisão versus tempo de execução.
Incremento t
Grade espacial de tempo (seg)
Largura do
nodo espacia!
0.62S cm

2 nodos
espaciais
por região

Método

Potência total ( M W T ) e C P U f
t - 30 seg t - 60 seg (seg)

b
0.05

5718

CN

3.863

A(%)*
t - 30 seg t - 60 seg

53

-

-

0.5

GCN • A4
ENClN d

6.113
5 612

3.987
3.779

7
5

3.2
-2.2

6.9
-1.9

1.0

GCN*A4
ENCIN

6.814
5.520

4.643
3.716

4
3

19.2
-3.5

20.2

1.5

CCN • A4
ENCIN

7.048
5.421

5.007
3.649

4
2

23.3
-5.2

296
-5.5

-38

'segundo
método de Crank - Nicolson
c
método "gross coupling nodal" com urn método absolutamente estável de quarta ordem
método espectro - r.odal pata cinética
e
x 106 Watts
"Central Processing Unit"
desvio percentual cm relação *a solução padrão

A Tabela 5.6 mostra um estudo comparativo da eficiência dos códigos CN, GCN + A4 e
ENCIN para calcularem a potência axial total gerada nos instantes de tempo t - 30 segundos e t - 60
segundos usando o mesmo computador. Como não conhecemos a solução analítica, os valores
gerados para as potências totais pelo confiável método de malha fina CN foram tomados como padrão
para os cálculos dos desvios percentuais listados nas duas últimas colunas da Tabela 5.6 O código
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CN usou S3 segundos de CPU para gerar as condições iniciais com o método FD e avançar 1200
passos de tempo numa grade espacial uniforme com nodos de 0.625 cm de espessura. Os cálculos
de malha grossa foram todos efetuados numa grade espacial formada por dois nodos em cada uma
das seis regiões da Figura 5.3.a Vemos na Tabela 5.6 que a medida que o incremento de tempo
aumenta, os resultados gerados pelo método GCN + A4 desviam-se drasticamente da solução de
malha fina gerada pelo método CN e tomada como padrão. No entanto, os resultados gerados pelo
método ENCIN se mostraram praticamente insensfveis *a largura dos passos de tempo. Todos os
desvios permaneceram dentro do aceitável sob o ponto de vista prático, i.e.. A < 10%. A potência
total no instante de tempo t - 60 segundos gerada pelo método ENCIN com incrementos uniformes
de tempo s - 1.5 segundos teve um desvio de apenas -5.5% em relação ao valor gerado pelo método
CN tomado como padrão. Os tempos de execução dos códigos ENCIN e GCN + A4 para gerarem
as condições iniciais com o método END e avançarem 40 passos de tempo numa grade espacial
constituída de 2 nodos por região foram de 2 segundos e 4 segundos respectivamente. Como vemos
na Tabela 5.6, ainda com incrementos uniformes de tempo s - 1.5 segundos, o desvio percentual
sofrido pelo valor gerado para a potência total em t - 60 segundos pelo método GCN + A4 foi de
29.6% em relação *a solução de malha fina gerada pelo código CN. Esse valor é absolutamente
inaceitável!
Concluindo, vemos que o método ENCIN se mostrou muito mais preciso que o método
GCN + A4 em cálculos de malha grossa Seguindo a sugestão de H. Finnemann [8] no sentido de se
dar mais atenção ao problema da integração no tempo, consideramos que a classe dos métodos
espectro - nodais poderá contribuir construtivamente naquele sentido.
Neste ponto, passamos *a Seção 6 onde descrevemos a aplicação do método END, descrito
na Seção 4, para problemas unidimensionais de difusão multigrupo.

6. MÉTODO NUMÉRICO ACELERADO LIVRE DE ERRO DE TRUNCAMENTO ESPACIAL
PARA PROBLEMAS UNIDIMENSIONAIS ESTÁTICOS DE DIFUSÃO MULTIGRUPO

Neste seção desenvolvemos um método numérico para autoproblemas unidimensionais de
difusão de neutrons com número arbitrário de grupos de energia. Este método gera soluções
fundamentais completamente livres de erro de truncamento espacial que aparece em todos os métodos
numéricos convencionais aplicados a teoria da difusão, como resultado da discretização espacial da
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equação analítica da difusão, ou como resultado de aproximação do termo de fonte para cada grupo
de energia, em geral por polinomios de baixa ordem.
Os resultados gerados por nosso método podem sei usados como padrão em testes de
precisão de outros métodos numéricos e como condições iniciais em problemas de cinética
unidimensional, cf o módulo CINUNI do simulador dinâmico do núcleo, onde propomos usar um
modelo cinético de difusão com dois grupos de energia.
Nosso método numérico possui dois ingredientes principais. O primeiro ingrediente, que é
convencional, caracterizase por cada equação de balanço espacial definida em cada nodo espacial e
para cada grupo de energia. Este sistema de equações de balanço espacial é exato porque é obtido,
sem erro, por integração das equações da difusão em sua formulação Pi [10] para cada grupo de
energia no interior de um nodo espacial arbitrário. O segundo ingrediente, que não é convencional, é
um sistema de equações auxiliares, também exato, e definido em cada nodo espacial. Este sistema de
equações auxiliares contém parâmetros que preservam a solução geral da equação da difusão no
interior de cada nodo.
As equações de balanço espacial juntamente *as equações auxiliares formam as equações
Espectro-Nodais de Difusão (END) multigrupo. As equações END rm-.ltigrupo juntamente *as
condições de contorno apropriadas "a teoria da difusão contêm três tipos de incógnitas: os fluxos
escalares nos cantos dos nodos espaciais para cada grupo de energia, os fluxos escalares médios no
interior dos nodos para cada grupo de energia, e o fator de multiplicação efetivo ( kcff), que é
definido como o autovalor dominante do autoproblema de difusão. Os valores numéricos destas
quantidades, obtidos ao se resolverem as equações END multigrupo e condições de contorno, são
livres de erro de truncamento espacial e, desconsiderando os erros de arredondamento da aritmética
finita, são precisamente aqueles obtidos a partir da solução analítica dominante.
Um resumo do conteúdo óesta seção segue. Na Seção 6.1, fazemos uma análise espectral
das equações multigrupo difusão unidimensionais na sua formulação Pi com o intuito de se
determinar uma expressão para a solução gerai daquelas equações no interior de um nodo espacial
arbitrário. Na Seção 6.2 subseqüente, o método END multigrupo é descrito Apresentamos na
Seção 6.3 os resultados numéricos para dois problemas - modelo em meios heterogêneos e uma
breve discussão com sugestões para trabalhos futuros.
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6.1 ANÁLISE ESPECTRAL DAS EQUAÇÕES UNIDIMENSIONAIS DE DIFUSÃO
MULTIGRUPO
Seja um domínio unidimensional de altura H como o representado na Figura 4.1. Nesse
domínio consideremos uma grade espacial Q z formada por 1 nodos contíguos fi¿ de altura h,.
Consideremos agora as equações multigrupo difusão unidimensionais na formulação Pi [10] com G
grupos de energia

f

C

~Jg(z) + at¿z)4fe(2)- I ^ Z J V ^ + T I V V 2 ^ * 2 )

OiízSH

,

<61a>

g-l:G

Aqui a notação é a convencional. Jg(z) é a corrente total de neutrons com energia no grupo g e na
posição z do domínio. $g(z) é o fluxo escalar de neutrons com energia no grupo g e na posição z do
domínio. (Jtg(z) é a seção de choque total para o grupo g de energia no ponto z. a,¿g(z) é a seção
de choque para neutrons secundários com energia no grupo g que foram produzidos por
espalhamento no ponto z a partir de neutrons com energia no grupo g'. afg{z) é a seção de choque
de fissão em z para energia no grupo g'. Xg e v g s a o respectivamente o espectro de fissão para o
grupo g e o número médio de neutrons produzidos na fissão no grupo g'. Dg(z) é o coeficiente de
difusão em z para neutrons com energia no grupo g, e o número k é um autovalor.
Estamos interessados na solução dominante, i.e., na autofunção dominante e no fator de
multiplicação efetivo, keff, que é definido como o autovalor dominante.
O objetivo da nossa análise espectral é encontrar uma expressão para a solução geral das
Equações (6.1.a-b) no interior de um nodo espacial arbitrário O¡ de ftz, cf a Figura 4.1. Portanto,
substituímos a Equação (6.1b) na Equação (6.1.a) e, para Z E Q ¡ , obtemos

<6-2>
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Aqui os índices i indicam que os parâmetros materiais sâo considerados constantes no interior do
nodo Q ¡ Prosseguimos considerando a separação de variáveis

, z eQ¿ .

(63)

onde ag(Ç) carrega a dependência energética e a exponencial carrega a dependência espacial.
Substituindo o ansatz (6.3) na Equação (6.2), obtemos

. g-l:G

(6.4)

A Equação (6.4), para g - 1 : G, forma um sistema homogêneo com G equações lineares nas G
incógnitas a g (Ç). Para se admitirem soluções diferentes da solução trivial, impomos que o
determinante da matriz-coeficiente seja igual a zero. Esse clássico procedimento leva a uma equação
polinomial de grau 2G cujas raízes são os 2G valores de Ç. Não é difícil verificar que esta equação
polinomial apresenta apenas as potências pares de Ç. Portanto os 2G valores de Ç aparecem em
pares i Ç e para os casos gerais de interesse prático essas raízes são todas simples. Em seguida,
retornamos ao sistema e escolhemos um conjunto de 2G autovetores que satisfaçam a Equação (6.4).
Neste ponto ressaltamos que determinamos o espectro {C¿ ,ag(C¿) 11 - 1: 2 G , g - 1 : G} da
Equação (6.2) em Q ¡ , i - 1 : 1 , considerando o autovalor dominante k conhecido. Agora podemos
escrever a expressão da solução geral da Equação (6.2)

2C

g-l:G

onde Pt são constantes arbitrárias.
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.

(6.5)

Se nõs pudéssemos arquitetar um método numérico convergente para as Equações (6 1 a-b)
de tal forma que
•a solução geral no interior de cada nodo espacial Q ¡ . i - 1 : I. dada pela Equação (6.S). fosse
preservada incondicionalmente para todo valor de f) ¿, I - 1 : 2G,
•essa soluçto fosse continua nas interfaces de cada nodo espacial C2¡. i - 1 :1,
•essa solução satisfizesse as condições de contorno apropriadas 'a teoría da difusão,
então o método numérico resultante seria livre de erro de truncamento espacial. Descrevemos um tal
método na próxima seção.

6.2. MfcTODO ESPKCTRO-NODAL DE DIFUSÃO ÍEND) PARA PROBLEMAS
MULTIGRUPO DE AUTOVALOR
O nosso primeiro passo na descrição do método Espectro-Nodal de Difusão (END)
multigrupo é a dedução das equações discretizadas que pretendemos resolver.

Em seguida,

descrevemos um método iterativo para resolver essas equações.
Para deduzirmos as equações discretizadas no espaço, seguimos inicialmente o processo
clássico [10] que se caracteriza por aplicar o operador (4.10) nas Equações (6.1.a-b), considerando
que os parâmetros materiais no interior de cada nodo Q ¡ , cf. Figura 4.1, são obrigatoriamente
assumidos constantes graças *as técnicas de homogenização. O resultado dessa operação é

n

K

g = ii

i

8=11

(6.6.b)

g-l:G

Aqui usamos as seguintes notações:
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, i-l:I

.

•corrente total ou fluxo escalar de neutrons com energia no grupo g nos cantos do nodo Í2¿

*t,«±> * " V»(*¡±i/2) • ¥ - J ou •

.

(6.7a)

•corrente total média ou fluxo escalar médio no interior do nodo C2¡ para energia no grupo g

dz

• *"Jou*

(67b)

As Equações (6.6.a-b) formam as equações de balanço espacial que sáo exatas uma vez que são
obtidas, sem qualquer tipo de aproximação, pela aplicação do operador (4.10) nas Equações
(6.1.a-b). Para i - 1 1 , g - l : G e com as condições de contorno apropriadas *a teoria da difusão,
as Equações (6.6.a-b) formam um sistema de 2G(1+1) equações lineares com 2G(2I+1) incógnitas.
Como o número de incógnitas é maior que o número de equações, precisamos obter 2GI equações
auxiliares que escrevemos nas seguintes formas:

(68a

\

>

g-l:G

Aqui 7 g ' f t i sâo parâmetros a determinar de tal forma que a solução geral da Equação (6.2) dada pela
Equação (6.5) seja incondicionalmente preservada no algoritmo. Não é difícil verificar que a
EquaçSo (6.8.a) implica a Equação (6.8.b) As equações de balanço espacial (6.6.a-b) e as equações
auxiliares (6.8.a-b) para g - 1 : G e i - 1:1 formam as equações Espectro-Nodais de Difusão (END)
multigrupo.
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O nosso próximo passo é a determinação dos parâmetros Y g & ¡ nas equações auxiliares
(6.8.a-b) Para tanto, considerando as definições (6 7a-b), nós substituímos o ansatz (6.3) na
Equação (6.8.a). O resultado é

(6.9)
g-l:G

Uma vez determinado o espectro da Equação (6.2) em fí¡ como explicado na seção anterior, usamos
a Equação (6.9) para determinarmos os G2 valores de Yg'&¡ Para ilustrarmos o procedimento com
um caso simples, sem no entanto perder a generalidade do método, façamos G - 2 na Equação (6.9).
Neste caso, a equaçãopolinomial obtida para Ç é biquadrada e, como % j - 1 e Xs " 0, ela pode ser
escrita na seguinte forma:

Aqui a seção de choque de remoção do grupo g para o nodo Cí¡, a.%¡, é definida como a diferença
crtRj - cr fggi . Se assumimos, r > entanto, que os neutrons apenas diminuem sua energia no
espalha ¡viento com os núcleos-alvo, j.e., upseattering não é possível, então a r2 ¿ coincide com a
seção de choque de absorção (<ra^¡) para o ¿iv.po tér/nico (g - 2).
Para os casos gerais de interesse prático, os dois pares de valores não nulos reais ou
complexos ±£i e *{>2> °<ue satisfazem a Equação (6.10), são distintos, a menos que o termo
independente ou o discriminante :..ja nulo, casos que são extremamente particulares para
apresentarem alguma importância práíir;; iTnia vez determinados os quatro valores de Ç para um
dado rodo £2j e:n ftz, retornamos "a Equação (6.4) e escolhemos

ai(±Ç,)-±Ç,
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, ¿-1:2

.

(6.11a)

Usando a Equação (6.11.a) na Equação (6.4) com g - 2, obtemos

Prosseguindo fazemos g - 1 na Equação (6.9) e como resultado obtemos uma equação para Yiy e
Yai¡ Com g - 2 na Equação (6.9) obtemos uma equação para Y ^ Í e y2%\ Como tangente
hiperbólica é uma função ímpar, essas equações são invariantes em relação %a variação de sinal de Ç,.
Portanto, obtemos os números reais Yiy e y2\\ sejam Çj e Ç2 números reais ou números
complexos. De modo análogo determinamos os números reais Yu¡ e Y2Z1
Generalizando o processo descrito acima para o caso de um número G arbitrário de grupos de
energia, nós determinamos os G2 números r e a i s y g i , Usando esses parâmetros nas equações
auxiliares (6.8.a-b), nós as substituímos nas equações de balanço espacial (6.6.a-b) para eliminarmos
as grandezas médias nos nodos. O nosso próximo passo agora é eliminar as correntes Jfc¡±i/2 das
duas equações resultantes. Para tanto, nós usamos a segunda dessas equações para determinarmos
uma expressão para Jfc¡+i/2+ Jgj-i/2 e m função dos fluxos escalares nos cantos dos nodos <t>g;¡±i/2
para g' - 1: G. Em seguida usamos a primeira equação para explicitarmos Jg,¡+i/2- Jgj-1/2 também
em função de 4>g',í±i/2 para g' - 1 : G. Somando-se e em seguida subtraindo-se essas expressõts,
obtemos Jg,j+i/2 e Jg.i-1/2. g - 1 : G. Finalmente, nós impomos continuidade de corrente através
das interfaces dos nodos ou usamos as condições de contorno, conforme o caso, para obtermos um
sistema de equações para os fluxos escalares nos cantos dos nodos para todos os grupos de energia.
No caso de G - 2, usamos a condição de contorno superior (esquerda na Figura 4.1) que
escrevemos na seguinte forma geral:

Analogamente usamos a condição de contorno inferior (direita na Figura 4.1) que escrevemos na
seguinte forma:
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(6.12.b)

Podemos considerar vários tipos de condições de contorno:
•para condição de contorno reflexiva obtem-se

a n -a 2 1 -a 2 2-0 ,

(613.a)

•para condição de contorno tipo vácuo obtêm-se

Q 2 1 -0 e a n - a 2 2 - 0 . 5 ,

(6.13 b)

•para condição de contorno tipo fluxo nulo obtêm-se

(613c)

•pare condição de contorno tipo Albedo [11] com um meio refletor não multiplicativo abundante,
e.g., a água, obtêm-se

(6.13.d)

e a21-

D?
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onde w indica que os parâmetros materiais são os do refletor. Claramente o elemento a 1 2 é nulo pois
assume-se que upscattering no refletor não é possível Se o meio não multiplicativo presente no
contorno é formado por duas regiões, e.g., baffle e água, as expressões para os elerientos a n , a 2 2
e a 2 i são bem mais complicadas [11]. Aqui não trataren,

desse caso, pois os reatores nucleares

não têm baffle na direção axial de interesse neste trabalho.
Finalizamos escrevendo o sistema de equações END na seguinte forma matricial:

<614a>

Aqui A , B

e Ç , g - 1 : 2, são matrizes quadradas simétricas e tridiagonais de ordem J+l. Na

ausência de upscattering no domínio, temos que a matriz Ç_ é igual *a matriz nula. A solução
dominante das Equações (6.14.a-b) representada pelo vetor $

de dimensão 1+1, para g - 1 : 2, e

pelo autovalor dominante k é completamente livre de erro de truncamente espacial e, por conseguinte,
independente da espessura dos nodos espaciais C2¡ deCJz.
O método iterativo clássico de se obter a solução dominante das Equações (6.14.a-b) é o
método de potência conjugado com o método de eliminação de GauB para a solução de cada sistema
tridiagonal a cada iteração [11,15]. A convergência do método de potência depende grandemente da
razão de dominancia no espectro de autovalores k e se torna muito lenta quando a razão de
dominancia se aproxima da unidade. Sendo assim, métodos de aceleração, e.g., o método de
extrapolação da fonte por polinomios de Tchebycheff [11, 15, 16], são tradicionalmente usados em
códigos para projetos de reatores. Neste ponto ressaltamos que no método END, em cada iteração,
precisamos calcular os números Ç, em seguida os valores Y g R j para então reconstruirmos as
diagonais das matrizes A

e i

que não são constantes no processo iterativo.

Portanto,

diferentemente dos métodos convencionais, e.g., diferenças finitas, o método END exige que os três
steps da eliminação de GauB sejam inteiramente computados a cada iteração. Concluímos assim que
o método END necessita de mais aritmética por iteração que os métodos convencionais, porém como
ele é livre de erro de truncamento espacial, esperamos que ele seja mais eficiente.
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Para ilustrarmos a eficiência do método END para dois grupos de energia com aceleração
Tchebycheff, consideramos dois problemas heterogêneos cujos resultados numéricos sâo
apresentados na próxima seção

6.3. RESULTADOS NUMÉRICOS

Para estudarmos o desempenho do código END, consideremos dois problemas-modelo
heterogêneos com dois grupos de energia. O primeiro problema é formado por um shb cuja metade
está representada na Figura 6.1. Esse domínio é formado por sete regiões e três zonas materiais
cujos parâmetros sâo dados na Tabela 6.1.

fluxo nulo

corrente nula
2
I
30

3
II
40

2

3
65I

9

2
I

I
110

140

Figura 6.1 Metade do slab para o primeiro problema - modelo.

Tabela 6.1. Parâmetros das zonas materiais no s/ab da Fisura 6.1.
zona
1
refletor
(água)

Dl

D2

<*r2

<7tí2

1.87142 0.28341 0.03541 0.03158 0.03434

ff.2i

°n b

0.0

0.0

0.0

2
comb.a

1.43800 0.29760 0.02935 0.20290 0.01563 0.00425 0.01810 0.21170

3
comb."

1.12400 0.24S60 0.03562 0.24321 0.02050
- 0,2

Lê-iecombustível
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0.0

0.01380 0.22430

Consideramos condição de contorno tipo fluxo nulo no refletor, i.e., usamos a Equação
(6.13c) na Equação (6.12.a), e condição de contorno reflexiva no centro do shb, i.e., usamos a
Equação (6.13.a) na Equação (6.12.b). A potência total é de 20 MWT e o critério de convergência
para o fator de multiplicação efetivo (keff) foi de 10~7 no erro relativo gerado entre duas iterações. O
critério de convergência para o termo de fonte de fissão foi de IO'6 na norma máxima do erro relativo
gerado entre duas iterações.
Resolvemos este problema no mesmo computador usando um código de diferenças finitas
(FD) e o nosso código END. Ambos usando o esquema iterativo de potência e o esquema acelerado
Tchebycheff para convergência da solução fundamental.
Como existem controvérsias quanto a aplicabilidade da condição de contorno tipo Albedo [11]
nos métodos nodais, resolvemos este problema com e sem refletor explícito para investigarmos esta
conveniente forma de se tratarem os meios não multiplicativos nos contornos.
As Figuras ó.2.a-b mostram os resultados gerados pelo código FD e pelo código END para o
fluxo rápido (g - 1) e para o fluxo térmico (g - 2) na interface refletor-núcleo, em função da grade
espacial £i n formada por 2 n nodos por região. Vemos que, *a medida que a grade espacial afina, os
resultados gerados pelo método FD e pelo método END convergem para o mesmo valor; no entanto,
*a proporção que a grade espacial engrossa, os resultados gerados pelo método FD divergem
drasticamente da solução de malha fina, enquanto que os resultados gerados pelo método END se
mostram insensíveis 'a malhagem

5.5
•«todo

4.5.

grade opadal
Q n • 2" nodot por reiífo.

ft5
Grade Espacial
Figura 6.2.a Fluxo rápido na interface refletor núcleo.
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por rcgjio.

Q4

Os
Grade Espacial

Figura 6.2.b Fluxo térmico na interface refletor - núcleo.

A Tabela 6.2 mostra os valores gerados para o keff e para a potência gerada nas primeira e
última regiões combustíveis do slab representado na Figura 6.1. Observando a Tabela 6.2
constatamos que o método END é realmente livre de erro de truncamento espacial pois gera os
mesmos resultados para todas as grades espaciais usadas. Observamos também que a aceleração
Tchebycheff se mostrou bastante eficiente tanto no código FD quanto no código END, reduzindo o
número de iterações do método de potência de aproximadamente 75%. Ressaltamos ainda que todos
estes resultados foram gerados por ambos os métodos com refletor explícito. Eles geraram os
mesmos valores quando a condiçAo de contorno tipo Albedo, cf. a Equação (6.13.d), foi usada.
O segundo problema-modelo é o problema heterogêneo apresentado nas referências [15] e
[16]. Aqui a potência gerada foi considerada de 10MWT. O slab é constituído de dez regiões cujos
parâmetros materiais são fornecidos nas referências [15] e [16]. O critério de convergência para o
keff foi de IO"6 no erro relativo gerado entre duas iterações e o critério de convergência para o termo
de fonte de fissão foi de I O 5 na norma máxima do erro relativo gerado entre duas iterações.
Ademais, assumem-se condições de contorno tipo fluxo nulo, i.e., usamos a Equação (6.13.c) nas
Equações (6.12.a-b). Nossa intensão é medir a eficiência relativa do código END em relação ao
código FD, ambos com aceleração Tchebycheff para gerar a distribuição de potência axial e o keff.
Definimos eficiência relativa K como a razão entre os tempos de CPU gastos no mesmo computador
pelos códigos FD e END para convergirem o mesmo problema com o mesmo critério de
convergência.

Tabela 6.2. Resultados gerados para o primeiro problema - modelo.

Grade
Espacial

método

o,"

Potência
(MWT)
30SZSS40

Potência
'VMWT)
110£z¿140

Número de

Número de

iterações

iterações

potência

Tchebycheff

END b

1.039253

0.29957

2.01115

141

39

FEF
END

1.039253
1.039253

0.29957
0.29957

2.07053
2.01115

153
146

41
38

FD
END

1.039019
1.039253

0.32457
0.29957

4.12166
2.01115

154
147

43
36

FD
END

1038134
1.0392S3

0.35651
0.29957

3.85487
2.01115

154
143

44
37

FD

1.034210

0.38766

2.25466

159

47

«3

2

* Q B • 2* nodos espaciais por região.
b
método espectro - nodal de difusão.
c
método de diferenças finitas.
d
fator de multiplicação efetivo.

Tabela 6.3. Estimativa da eficiência relativa do código END em relação ao código FD

Grade Espacial
método

kcff

«„"

FD

o»

«7

1049485

K>

«6

1.049484

END

a

Q n • 2 " nodos por região

»• IJC-SC 2.56993 x
c

102

Central Processing Unit

Distribuição de
Potência
(MWT)

0.0
2.56993E-02b
1.45575E-01
3.27479E-01
6.91210E01
1.41095E+00
2.60592E+00
3.47572E+00
1.24730E+00
0.0
0.0
2.S8962E-02
1.47761E-01
3.33462E-01
7.07821 E-01
1 45035E+00
2.66882E+00
3.47258E+00
1.19331E+00
0.0

CPUC

número de
iterações

(segundos)

eficiência
relativa
K

16

57

-

13

55

1.23

1

60

16

A Tabela 6.3 mostra o keff e a distribuição axial de potência gerados pelos métodos FD e END
com aceleração Tchebycheff. Observando a Tabela 6.3 vemos que, como o método END é livre de
erro de truncamente espacial, ele gera a mesma distribuição de potência para qualquer malhagem.
Portanto, quando a grade espacial é constituída de 1 nodo por região, o método END converge o
problema 16 vezes mais rapidamente que o método FD com 128 nodos por região para gerar
resultados comparáveis (desvio relativo menor que 5%). Por outro lado, se a grade espacial é
constituída de 64 nodos por região, o método END converge o problema apenas ligeiramente mais
rapidamente que o método FD com 128 nodos por região. Concluímos que, como o método END
exige mais flops ("floating point operations") por iteração que o método FD, o método END é menos
eficiente, no sentido de tempo computacional cf. K , que o método FD para a mesma grade espacial.
No entanto, como o método END é um método de malha arbitrária, não existe a necessidade
premente de usá-lo em cálculos de malha fina.
Com esses dois problemas - modelo concluímos que o método Espectro - Nodal de Difusão
(END) multigrupo é livre de erro de truncamente espacial, i.e., o método END multigrupo é exato,
no sentido em que gera resultados para o fluxo escalar e para o keff que coincidem com os valores
obtidos a partir da solução analítica fundamental, a menos de erro de arredondamento. Ressaltamos,
no entanto, que o método END exige mais flops ("floating point operations") por iteração que o
tradicional método de diferenças finitas (FD). No método FD, o primeiro passo da eliminação de
GauB para a solução de cada sistema tridiagonal para cada grupo de energia em cada iteração de
potência ou Tchebycheff é feito a priori e armazenado, pois este passo é independente de fonte.
Portanto, apenas os dois passos subseqüentes da eliminção de GauB são computados a cada iteração.
Por outro lado, o método END exige que se construam as diagonais do sistema para cada grupo de
energia e que se computem integralmente os três passos da eliminação de GauB a cada iteração de
potência ou de Tchebycheff. Isto se deve ao fato de que as equações auxiliares (6.8.a-b) contêm
parâmetros que precisam ser recalculados a cada novo valor de k no esquema iterativo. Este fato
deixa o método END um pouco em desvantagem em relação ao método FD para cálculos de malha
fina; e a desvantagem deverá se agravar 'a medida que o número de grupos de energia aumentar. No
entanto, como o método END multigrupo é livre de erro de truncamente espacial, nâo esperamos que
nenhum método conhecido possa ser tão eficiente em gerar o keff e a distribuição axial de potência,
por exeirplo, em grades espaciais arbitrariamente grossas até que os nodos coincidam com as regiões
materiais. Para aumentar a eficiência do método END, sugerimos investigar outros métodos de
aceleração, e.g., o método de Wielandt [15],
Passemos agora *a Seção 7, onde apresentamos uma breve discussão com sugestões para
trabalhos futuros.

7. SUGESTÕES E TRABALHOS FUTUROS

Concluímos que o método espectro - nodal ENCIN é bem mais preciso que os métodos
numéricos convencionais de malha grossa aplicáveis a problemas da cinética espacial. A razão disso
pode ser atribuída ao fato de que o método ENCIN gera soluções numéricas completamente livres de
erro de truncamente espacial para problemas unidimensionais independentes do tempo, cf. o método
END descrito nas Seções 4 e 6. Ademais, o método EKOIN gera soluções numéricas completamente
livres de erro de truncamento temporal para problemas ;s-o - dimensionais, i.e., problemas
independentes do espaço [viz Seção S.4 (i)]. Essa exce!:\c característica do método ENCIN não
pertence a nenhum outro método numérico conhecidr m literatura. Portanto, consideramos que o
desenvolvimento da classe de métodos numéricos > ¿pectro - nodais aplicáveis a problemas de valor
inicial e de contorno contribuirá construtivanr • c principalmente no que diz respeito *a integração no
tempo, tema de investigação exaustivamer ¿>? ¿¡¿gerido por H.Finnemann [8].
Com base nos resultados num* neos apresentados na Seção S, concluímos que um tratamento
mais analítico do tempo e do espaço nas equações da cinética unidimensionais acarretou um método
numérico bastante preciso em cálculos de malha grossa. Ressaltamos, no entanto, que essa alta
precisão tem sido conseguida com aproximações de ordem zero ( constantes ) para os termos de
diferença avançada que aparecem nas equações da cinética integradas transversalmente no interior de
um nodo contido numa grade espacial - temporal onde pretendemos resolver numericamente o
problema. Acreditamos que a precisão do método ENCIN será ainda maior se considerarmos
aproximações superiores para aqueles termos de diferença avançada. Deixamos a investigação desse
tema como sugestão para trabalhos futuros.
Como no modulo CINUNI do simulador dinâmico do núcleo será usado um modelo cinético
de difusão com dois grupos de energia, o nosso próximo passo no projeto será o de extender o
método ENCIN para problemas da cinética unidimensional com dois grupos de energia. O método
END para dois grupos de energia descrito na Seção 6 deste trabalho será usado para gerar as
condições iniciais do problema no código ENCIN com dois grupos de energia. É nossa intenção
discutir no próximo volume II, que dá continuidade a este trabalho, a eficiência e a precisão do
código ENCIN com dois grupos de energia e seis grupos de precursores de neutrons retardados
quando o mesmo estiver completamente testado.
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