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INTRODUCERE

In legătură eu dezvoltarea energeticii nucleare au luat a-
vînt diverse metode de optimizare. Spre deosebire de metoda va-
riantelor, care nu găseşte si nici nu demonstrează existenţa
optimului, dar se apropie, ca model, cel mai mult de realitatea
fizică examinată, metodele matematice de optimizare introduc
anumite simplificări.

Metodele programării liniare §i patratice presupun mărimea
de optimizat reprezentabilă ca o funcţie liniară sau patratiefi,
respectiv. Metoda programării dinamice şi principiul de maxim
•1 lui Pontriaghin presupun mărimea fizică de optimizat repre»
«entabilă ca o funcţională integrals.

•Programarea dinamicS reduce problema la rezolvarea unei
ecuaţii cu derivate parţiale de ordinul întîi, iar principiul
de maxim la maximizarea unei funcţii cu rezolvarea unui sistem
amplificat de ecuaţii diferenţiale.

In cazul fizicii reactorilor avantajul principiului de »a«
xim constă în posibilitatea abordării analitice şi uneori nume-
rice fără a solicita o memorie prea mare a calculatorului*

Autorul a tratat optimizarea mărimilor fizice ale reaete-
rilor nucleari sub variate aspecte.

Lucrarea de doctorat se bazează pe cercetări efectuate în
anii 1971-79 ale căror rezultate au fost susţinute la reuniuni
ştiinţifice internaţionale si prezentate în lucrările /2/,

I. Optimizarea spaţiali • reacteriler nucleari rapiei
cu ajutorul principiului de maxim «1 lui Pontriaghin

Mărimile fizice caracterffttice reactorilor nucleari pot
fi reprezentate în anumite cazuri prin funcţionale integrale*

1= f f(x,u,t)dt (la)
unde x- (xlf...,xn) este vectorul de stare transpus, u(t),
funcţia de control, iar t este variabila independentă, care
poate avea semnificaţie de timp sau distanţă.
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In piua te[o,T]. Se consideră că modelul «atârnatic al fe-
nomenului fizic considerat poate fi caracterizat de un sistem
de ecuaţii diferenţiale;

dXi/dt=fi(x,u,t) (12)

cu condiţii la limits sau iniţiale date»

Xilo )=x, (1-3)

Dacă dorim minimizarea funcţionalei I pa mulţimea funcţii-
lor de control u(t)eU, unda U eate a aulţiae convexă, atunci
acest lucru se poate obţină din maximisarea unei funcţii numi-
te hamiltonian avînd forma:

unde IQ * -l, iar % eînt variabilele conjugate determinate
din rezolvarea sistemului de ecuaţii diferenţiala:

x, 11.5)
§i condiţia de transversalitate*

Problemele de statica reactorilor, adică dependente de
spaţiu au T (raza criticS) nedeterminat (niniaizaraa masei
critice, a dimensiunilor critice) aau determinat (aaxiaizarea
puterii). A.P.Hudik /l/ a rezolvat aceste probleme în aproxi-
maţia difuziei mono «au bigrupalc, fluxurile'gi curenţii aono
sau bigrupali constituind componentele vectorului de stare
(fază)* Rezolvarea problemelor de optimizare spaţială a fost
făcută de A.P.Budilc analitic. Autorul tezti • încercat rezolva-
rea numerică a ecuaţiiloe aultigrupale prin metoda măturării
/ 2 / f /3/. Programul PO1JTH1 realizat în acest scop, a cărui
schemă bloc este dată în fig. 1, a reuşit să pună în evidenţă
rezultatul găsit gi în cazul aono sau bigrupal /A/ că structu-
ra optimală a unui reactor uuclear rapid da aasă critică minimă
aste bizonală, avînd în zona centrali a * B

M I 9̂ - *n c t* P«i"i~
ferică u = u-i n>

 u n d e u e s t* îmbogăţirea combustibilulai nu-
clear în U 2 3 3 .

Secţ.iunile microscopica aono, bi sau trigrupal* «u fost
preparate cu ajutorul programului BOWDAE (fig. 2 ) . De remarcat
că prin procedura numerică propusă de autorul tezai se pot



aborda toate geometriile monodimensionale (placă, sferă, cilin*-
dru infinit).

In cazul aplicării restricţiilor integrale sau algebrice
geometria de placă este preferabilă, problema fiind autonomă,
adicS f. din (1.2) şi I din (1.1) nu depind explicit de to

Introducerea restricţiei integrale:

(16)

conduce la apariţia unei noi variabile de stare x +, determi-

nată din ecuaţia:

d x m 1 / d t = fn<1(x.u.t) (17)

cu condiţiile xn+i(°)
 = o> x

n+if'
1'^ 3 ^n+l* P r e c u m §* l a exten-

sia hamiltonianului:

u=Z-hf, (îs)
unde %M = ct deoarece H nu depinde de x ,,

II, Aplicarea analizei dimensionale generale la probleme
de optimizare rezolvate cu ajutorul principiului ̂ e
maxim al lui Pontriaghin

In acest capitol se încearcă găsirea unei relaţii aub for-
ma egalităţii a douS funcţii monomiale /5/ între valoarea func-
ţionalei minimizate cu principiul de maxim şi valorile variabi-
lelor de stare x-(T) în extremitatea din dreapta a intervalului
de variaţie al variabilei independente:

C (21)

unde k este un coeficient determinat din problema de optim re-
zolvată, iar I - o restricţie integrală. Variabilele de etare
x^(i = l,...,i) sînt acelea a căror creştere produc o descreş-
tere a valorii I_^n « funcţionalei.

In cazul minimizării masei critice a unui reactor nuclear
cu restricţii asupra puterii:.

/0
/0 L,x,dx=P0 [22)

si a densităţii de putere:
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x (23)

se obţine prin rezolvarea în numeve întregi oozitive şi minime
a unui sistem de ecuaţii liniare algebrice următoarea relaţie
(în cazul geometriei de placă şi aproximaţiei difuziei monogru-
pale):

^ (xcr) lP0/Ptnox) (2A)

unde Ue este densitatea liniara de fisil (g/cm), iar P m„ x este
deneitutea liniara de putere maxima.

De remarcat cS în cazul problemei duale a maximizării pu-
terii cu restricţii asupra încărcării critice şi a densităţii
de patere relaţia (2.4) se conservă ca formă, dar se schimbă
semantic:

Pnx.x^'M^p^/lx^-U2^) (2.5) 'y

unde k1 = l/k.
In continuare se gSsesc relaţii asemănătoare pentru pro-

blema «inimizării dimensiunii critice a unui reactor nuclear
eu restricţii asupra puterii P şi a densităţii de putere pre-
cum §i a problemei duale corespunzătoare /6/« De asemenea se \
tratează şi problema distribuţiei optimale a absorbanţilor.

Relaţiile deduse pot fi utile în problemele de optimizare
zise "necorect puse", în care, de exemplu, se minimizează a-
mîndouă funcţionalele I şi In+T« In acest caz se poate minimiza
la început funcţionala I cu restricţii asupra funcţionalei
I +, §i «poi se variază In+n pentru a găsi un minim al pro-
blemei "n«corect puse". Cu ajutorul relaţiilor deduse proble-
ma minimizării a doua funcţionale se poate reduce la minimi-
zarea a douS funcţii.

III. Calculul coeficienţilor de difuzie anizotropB în
cavităţi cilindrice ai de fonnfi generalizata XT

Dat fiind dificultatea elaborării unor programe de calcul
bazate pe ecuaţia transportului de neutroni în aproximaţia «ul-
tigrupalS şi pentru geometrii tridimensionale s-a încercat ex-
tensia aplicabilităţii ecuaţiei difuziei neutronilor pentru
medii pronunţat heterogene sau conţinînd cavităţi prin redefi-
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nirea coeficientului d« âifutie tn «ctst* casări.

H. Michelini /?/ a arMtat cS Îs geaaetriil* deseriptibil*

prin coordonate ortegentle putaa scrie:

0,= f A jdfl. ("%"** dR (3.1)

unde ri: «st« coaoonenta i a ••rc&rului pe direcţia J,

este drumul optic pe aceeagi direcţie. Se poate lua ti indepen-

dent de punct după reţeta:

3 D}Ti» dacă intarfaţa este perpendiculars

pe direcţia i;
f i = 1 pentru interfaţa paralelS la i;

i tn .id.

De notat c8 H reprezintă aecţiunaa aacroscopică totală

de interacţie a neutronilor cu aadiul. Aceaată abordare poaxtg

numele de aproxinaţia difuziei anizotrope. £m pamite atribui-

rea unui coeficient de difuzie finit unei cavităţi spre deose- '

bir» de difuzia obişnuite, unde acesta devine infinit.

In acest capitol al tezei se dezvolta* o metodă numerici

pentru calculul coeficientului de difuzie anixotropâ la cavităţi

de geometrie oarecare aproximată printr-o reţea de dreptunghiuri \

cu laturi paralele la axele de coordonate /8/. Procedura a foat

programată pe un calculator la Centrul de Studii Nucleare de

la Casaccia (Italia) pentru a fi încorporată în programul de

calcul TRUH /9/. De asemenea în capitol ss dau formule ale coe-

ficientului de difuzie anizotropS D. deduse analitic sau ana-

litico-numeric pentru cavităţi cilindrice uzuale, precum şi o

metodă diferenţială numerică pentru calculul lui D- într-o ca-

vitate de formă oarecare. De remarcat că valorile lui D. stnt

medii pentru cavităţile considerate sau porţiuni ale lor.

Procedurile expuse permit abordarea prin formalismul di-

fuziei anizotrope a problemelor de optiaizare a reactorilor

conţinînd cavităţi şi utilizarea principiului de maxim al lui

Pontriaghin în aceste cazuri. Pîng acum asemenea cazuri nu au

fost abordate. Este de aşteptat, totuşi, în aceste cazuri, apa-

riţia neliniarităţii faţă de funcţia de control datorită de-

pendenţei coeficientului de difuzie anizotrop» de natura §i

dimensiunile zonei considerate şi ale zonelor vecin*.



IT. Cocaiderare». anitotropiei ceeficienţilor de difuzi»;

abordare tanacrialii

Ia aoast capitol al taxai se utilisetsl metoda lui V. C.

Boffi /Io/ inspiraţi din difuzia căldurii In solida. Acesta

deduce pentru aeeficientul difuziei anizotrope a neutronilor

o forau18 da calcul într-un punct dat ar&tînd c£ acesta este un

tenaor simetric de crdinul doi.

Autorul tezei a aplicat /li/ fermula lui V.C.Boffi la ca-

şul carităţilor de formă strat plan paralel, sferica §i cilin-

dru infinit înconjurate de un mediu omogen infinit, precum şi

pentru cilindru infinit plin» In cazul cavităţii sferice de ra-

ză R raportul coeficientului de difuzie în centrul sferei de ra-

za R şi al celui de razB nul.S are o dependenţi liniarg de R

şi secţiunea macroscopică totalăH de interacţie a neutroni-

lor cu mediul înconjurător:

0,0)='l+Y.R (41)

In celelalte cazuri formulele slnt tti «omplicate pentru

a fi redate în acest rezumat. De notat că, epre deosebire, de

capitolul precedent aici se dau valori punctuale ale coeficien-

tului de difuzie anizotropa. De aceea compararea rezultatelor

din aceste două capitole este dificilă. De notat c8 metoda lui

V. Cs Boffi epte mai puţin eficace, deşi mai elaborată matematic

faţă de aceea a lui Mo Michelini.

V. Condensarea secţiunilor eficace multigrupale zonale

In acest capitel se generalizează la cazul multizonal re-

zultatele din lucrarea */12/, unde s-a descris o procedură de

calcul al spectrelor de neutroni în reactorii rapizi bizonali

şi aplicată apoi în alte lucrări /13/-/16/ pentru condensarea

(colapsarea) secţiunilor eficace multigrupale cu considerarea

autoecranarii. Se analizează cazul static şi apoi cel evolutiv.

In primul se impune conservarea valorilor lui k _ la tre-

cerea de la setai multigrupal G la setul în puţine grupe C «

Din condiţia de conservare a ratelor de reacţie se obţin în

cazul 'static formule de condensare de tipul:
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pentru x * c, f. St v**a că atdierea »r» l«e pe fluxul aulti-

grupalc^g • In cazul «rolutiT se iapuna condiţia censtrrBrii

variaţiei k # f. Is aoeat caz fn fonulale da condensare apare

si fluxul adjunct A 7 / .

% S / ] (52)

O* notat că <=Cr reprezintă aulţiaea grupelor g din setul

0, care se condensează în grupul ¥ din setul P .

Programul BONDAR realizează condensarea secţiunilor efi-

cace aultigrupale pentru reactori rapizi /18/. Scheaa logică

a acestui program este prezentata In figc 2, iar în fig. 3 se

dau spectrele zonei active §i reflectorului unui reactor rapid

de putere zero cu combustibil vitroceraaic (O^" - 8o«, l!r^ -

2o%) calculate cu acest program.

In tê fi se dau tabele cu secţiuni aono, bi si trigrupale

obţinute prin condensarea pe aceste spectre a setului ABBN de

26 grupe,

VI. Condensarea secţiunilor eficace «ultxgrupale în pro-

bleae de optimizare rezolvate cu ajutorul principiu-

lui de maxim al lui Pontriafthin

In acest capitol se expune o procedură de condensare spe-

cifică problemelor de optimizare spaţială, în care se impune

condiţia egalităţii valorilor hamiltonienilor In cele doug se-

turi de secţiuni §i nu egalitatea valorilor lui k ^/19/.

In acest mod se diferenţiază problemele de optimizare, în

care apare un şir convergent de stări critice pe mulţimea func-

ţiilor de control admisibile, de problema unui ai'mplu calcul

static, în care conservarea lui k e f este naturală. Relaţiile

de condensare se deduc punctual §i zonal, discutîndu-se diverse

tipuri de funcţionale integrale de minimizat sau restricţii.

Pentru secţiunea de absorbţie rezultă formula următoare:
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De notat c& medierea est» dubli: p» Ysriabila de stare

x g = j>g şi pe variabila conjugat* ̂  Q . Bara superioară

asarcheazS «edia pe zona l a reactorului. Variabila conjugată

«ste interpretabilă ca « "importanţă" a neutronilor definite1

de o ecuaţie diferenţială de tip (1.5) gi nu de o relaţie in-

tegrale ca "importanţa" uzualii. De menţionat că datele nucleara

utilizate în sttul G pot fi rafinate utilistnd metoda aab5ru-

pală /2o/.

VII. Optimizarea spectrului neutronic cu ajutorul principi-

ului de maxim al lui Pontriaghin

In acest capitol ee încearcă, pe baza unui model matema-

tic simplu al arderii combustibilului nuclear, să ee rezolve

problema apropierii maximului epectrului neutronic al unui

reactor nuclear termic funcţionînd cu uraniu îmbogăţit de re-

zonanţa de la o,3 eV a secţiunii de fisiune a izotopului Pu J

•părut în reactor /21/. Considerarea spectrului neutronic ca

fiind de tip maxwellian şi adoptarea drept funcţie de control

a temperaturii neutronilor conduc la o problramă de optimizare

neliniară în raport cu aceastfi funcţie.

Problema se rezolvă cu ajutorul procedurii lui Gamicrelidze.

Funcţionala de optimizat este următoarea:

I=H/tf) f dt f (E-Er)
2<ME,T!t!!dt •' ̂ )

'0 •'0

unde K p = o,3 eV,iar:

4>(ET(t))=<|>0(E/(kTf)exp(-E/!<T) i72J

cu condiţia ca: J

dN5//dt=-A5N5 (73)

2"5C> 2*59
Ecuaţi i le evoluţiei izotopilor U şi Pu s î n t :

=A >

sN 5 +A sN 8- yy\i 9 \1L)

unde s-a presupus: Ng(t)«Ng.

Regimul optim de funcţionare al reactorului este dat în

fig. 4, adicS un regim"glisant", utilizînd trei temperaturi

neutronice: Tx*« 52o°E, T 2 = 35o°K, T ţ
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Problema prezintă interes pentru reactorii cu deplasare

de spectru.

VIII. Minimizarea unei mulţimi finite de funcţionale cu

ajutorul principiului de maxim al lui Pontriaghin

In numeroase ocezii apare necesitatea minimizării conco-

mitente a două seu mai multor funcţionale reprezentînd mSrimi

fizice de interes: masa critica şi volumul critic al reacto-

rului nuclear, maximizarea gradelor de ardere zonale şi e

factorilor de uniformitate zonală a fluxului neutronic sau pu-

terii .

In acest caz ae poate construi o funcţională ca o combi-

naţie linieră convexă a funcţionalelor de minimizat. In lucra-

re se arata cfi, în anumite condiţii, aceasta revine la maximi-

zarea combinaţiei liniare convexe a hamiltonienilor probleme-

lor minimizSrii funcţionalelor luate individual cu aceleaşi

ponderi:

H=Ep mH m (831

Minimul funcţionalei compuse este, în condiţii determina-

te, combinaţia liniară eu ponderi identice a minimurilor func-

ţionalelor luate izolat /22/:

In lucrare se diseutg condiţiile matematice şi fizies

necesare aplicării procedurii precum şi enunţul problemelor

duale în cazul considerării restricţiilor funcţionale integra-

le. Procedura se aplice" în capitolul unsprezece.

IX. Datfffninarea caracteristicilor pseudoprqduailor de

In evaluarea unor mărimi fizice importante, care caracte-

rizează procesul arderii combustibilului în reactorii nucleari,

considerarea tuturor produşilor de fisiune este dificili dat

fiind numSrul mare al acestora (peste 800) /2?/. In mod obiş-

nuit se iau în considerare numai cei cu secţiune de capturg

relativ mare, iar ceilalţi se înlocuiesc prin aşa numiţii
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pseudoproduşi. In acest capitol se deduc relaţii pentru deter-
minarea a trei caracteristici ale pseudoproduşilor de fisiune:
secţiunea de captură, constanta de dezintegrare şi randamentul
de fisiune.

*if ti (9.3)
•

unde Ii este mulţimea produşilor de fisiune care se înlocu-
iesc prin pseudoprodueul l . Se vede că primele douS mărimi
sînt medii discrete pe densităţile de nuclee ale produşilor de
fisiune pe care îi reprezintă şi depind astfel de fluxul neu-
tronic integral (fluenţa). De asemenea se arată cS aceste re-
laţii fiind deduse din condiţia de conservare a ratelor de cap-
tură, fisiune §i dezintegrare conservă în acelaşi timp şi mă-
rimile k«, , k - şi gradul de ardere.

X. Abordarea multigrupalft a ecuaţiilor de ardere a com-
bustibilului nuclear j\

Capitolul de faţă exploateazft similitudinea între moduri-
le de definire a caracteristicilor fizice ale pse.idoproduşiL^r
de fisiune şi a condensării secţiunilor eficace multigrupaîe:
conservarea ratelor de reacţie /24/„ De asemenea necesitatea
abordării ntultigrupsle a ecuaţiilor de ardere se explic* prin
dependenţa de energie a randamentului de fisiune o (A) (A -
numărul de masă)în special între cele două maxime.

In acest capitol se dau formule de condensare pentru sec-
ţiunile de captură, fisiune şi randamentele de fisiune.De
exemplu:

De asemenea se prezintă formule de definire a caracteris-

ticilor multigrupale ale pseudoproduşiior de fisiune prin con-

densare în puţine grupe. De exemplu:
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Capitolul •• încheie prin compararea acestor ultime for-
•ule cu cele din caşul monogrupai.

XI» Optimizarea regimului de funcţionare al unui reactor
nuclear termic cu c.«.f. utilizînd principiul de ma-
xim al lui Pontrianhin

In acest capitol ae utilizează rezultatele din capitolele
opt şi nouă la maximizarea sarcinii pe cei doi electrozi ai
celulei convertoare în energie electrică a energiei de fisiune
(c.e.f.) apărură din migraţia produgilor de fisiune de la ca-
todul celulei către anod gi din migraţia electronilor de la
anod (unde apar prin dezintegrarea ft a fragmentelor de fisiu-
ne) spre catod /25/. Se construiegte deci o funcţională com-
pusă ca o combinaţie liniara convexă a funcţionalelor ce dau
sarcinile celor dai electrozi.

Ecuaţiile arderii utilizeazfi pseudoprodusul de fisiune
definit ca In capitolul nouă, utilizînd programul de calcul
PSEUDOP. Rezultatele se utilizează In programul MAXIQ, folosit
la maximizarea sarcinii electrice pe electrozii celulei. Se
constată că regimul optimal este col în care fluxul neutronic \
este constant pe. porţiuni de timp alternind valorile mari, în
care se acumulează produşi de fisiune pe anod cu valori mici,
în care electronii pot migra spre catod.

XII. Un model optimal pentru arderea combustibilului în
reactorii nucleari

In locul ordonării produgilor de fisiune după secţiunea
de captură, în acest capitol ae propune un criteriu mai cu-
prinzător /26/j

**h*tf+, k«[1,kj (12.1)
unde k este numărul de specii nucleare considerate în proce-
sul arderii. Dacă A este o funcţională de interes la arderea
combustibilului, atunci ea poate fi sensibilă la variaţii ala
numărului k şi ale datelor nucleare a^ = [(£ ,^; yik) 0^t <t>]
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Dacă aceste variaţii se pot liniariza prin sensibilităţile
S si Sfc, respectiv, atunci k trebuie ales astfel/ca;

(122)
adică variaţia produsă de creşterea numărului speciilor con-
siderate în procesul arderii (^*v ) *£ nu fie mai micS decît
variaţia produsă de erorile datelor de intrare (<£A„ ).

k
In particular se poate utiliza o funcţie, care să descrie

variaţia funcţionalei A cu valorile lui k .

i<m)) (12.3)

unde lim A = o si lim A = A-=. . Valoarea constantei "a" poate fi
determinată din condiţia:

f

unde k-, eete numărul speciilor nucleare fisionabile (tig. 5).
Exemplele numerice pentru programele PROCIONS, FEVER şi

FUELCTC dau rezultat* bune, ţinînd seama de simplitatea func-
ţiei (12.3).

XIII. Concluzii

l e S-a extins printr-s procedură numerici aplicarea prin-
cipiului de maxim la mai multe grupe de energie §i a-a realir.at
o tratare unitară pentru toate geometriile unidimensionale
(placi, sferă, cilindru infinit) a problemelor de optimizare
spaţială.

2. A fost aplicată pentru prina oară analiza dimensionala
generală la problemele de optimizare cu dependenţă spaţială
rezolvate cu principiul de maxim, găsindu-se relaţii utile la
minimizarea concomitentă a două funcţionale.

3. S-au dezvoltat două proceduri pentru calculul coefici-
enţilor de difuzie anizotropă pentru cavităţi de forme variate
şi care pot fi utile In optimizarea reactorilor nucleari cu ca-
vităţi menţinînd formalismul difuziei aultigrupale la aplica-
rea principiului de maxim.

4. A fost extinsă la cazul multisooal o proceduri mono-
zonală utilizată curent pentru condensarea secţiunilor eficace
multigrupale gi s-a prezentat o procedură de condensare speci-
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fică problemelor de optimizare spaţiale" rezolvate cu principiul
de maxim.

5* S-a rezolvat problema optimizării spectrului neutronic
al unui reactor nuclear termic alimentat cu uraniu îmbogăţit
•stfel ca sS poatS fi consumat pe loc izotopul Pu ' apărut în
cursul arderii.

6. k fost dezvoltata o procedura1 pentru minimizarea mai
nultor funcţionale utilizînd principiul de maxim.

7. S-au dedus proceduri generale pentru determinarea carac-
teristicilor pseudoproduşilor de fisiune în cazurile monogru-
pal şi multigrupal.

8. A fost abordata problema regimului optim de funcţiona-
re a unui reactor nuclear termic cu celule convertoare a energi-
ei de fisiune în energie electricS, utilizînd principiul de ma-
xim.

9. S-a expus un procedeu de micşorare a numărului de ecu-
ajii de ardere a combustibilului nuclear, realizîndu-se astfel
un model matematic optimal pentru acest proces.

10. Problemele de optimizare cu restricţii funcţionale a-
bordate în capitolele II, VI, VII, VIII, XI cuprind considera-
ţii privind problemele duale corespunzătoare.

11. Cu toate simplificările de model matematic, rezolvări-
le problemelor de optimizare expuse prezintă interes în ilus-
trarea valenţelor principiului de maxim precum şi la orienta-
rea căutării optimului prin metoda variantelor.

12. Observaţiile, care însoţesc fiecare capitol, indică
posibilităţi de continuare a cercetării în viitor.
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