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RESUMO

Sistemas finitos de dimensões reduzidas foram estudados comparativamen

te com sistemas de médio e grande portes, para os quais torna-se aplicável,

com razoável precisão, a teoria da difusão. Foram introduzidos métodos ela-

borados para estudar sistemas pequenos, baseados em diferentes aproximações

da equação de transporte de neutrons^

. comparados dados experimentais obtidos da literatura, com valo-

res fo- / .* Jos pelo sistema ANISN-DLC/2D.

ABSTRACT

F«íte systems of small dimensions were investigated in comparison with

syste •• where the diffusion theory is valid with reasonable precision. Elab

rat > methods were introduced for the study of small systems, based on dif

tereni approximations of the neutron transport equation, j

^ 1 *:perimental data, obtained from the literature, were compared with

jalue* by the ANISN-DLC/2D system.



I - INTRODUÇÃO

A distribuição do fluxo de neutrons, en ura sistema exibindo a ausência

de material moderador (sistema rápido), 2 intimamente dependente do espectro

de fissão. Este, por sua vez, e modificado principalmente por colisões ine-

lãsticas com átomos de materiais pesados, tais como: combustível, elementos

férteis, arrefecedores e materiais estruturais.

Uma vez que os neutrons são espalhados inelasticamente para faixas de

energia abaixo do Hmiar de espalhamento inelástico, estes neutrons sofrem

uma perda adicional de energia devido ao espalhamento inelástico. Em outras

palavras, perdem uma quantidade quase desprezível, através de choques com

alementos pesados existentes ou por colisões com elementos leves (oxigênio,

carbono, etc) e outros existentes na composição dos materiais físseis e fér-

teis.

Nesta faixa de energia, a moderação sofrida pelos neutrons rápidos não

ó significativa diante da provável absorção e da fuga de neutrons durante es

ce processo. 0 esperado aumento da população de neutrons, com a diminuição

da energia dos neutrons, não é verificado, obtendo-se um espectro duro de

neutrons, com características próximas do espectro de fissão.

A Figura 1 mostra os espectros obtidos nos reatores experimentais EBR-1

* EBR-2 , além do que, para altas energias todas as distribuições tendem

i distribuição do espectro de fissão (cauda a esquerda do espectro de fis-

[; - GERAÇÃO DAS SEÇÕES DE CHOQUE

A geração das seções de choque colapsadas é dependente do espectro de

nílutrons gerado e utilizado como função peso, fato que jã foi analisado no

Kolatõrio EAV-006/79. Neste ponto, serão abordados alguns tópicos não vistos

especificamente naquele relatório. A Tabela 1 apresenta o efeito dos diferen

IÍ-S espectros sobre o valor das seções de choque colapsadas.
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Com relação ao coeficiente de difusão (ü.^ de uma mistura, e usualmente

utilizado na teoria da difusão, é comum definir-se este parâmetro médio c.o-

(2)

onde }. . v A seção d«' choque m.icronropiea de transporte da refino considera



Este parâmetro S, em geral, definido pela expressão abaixo:

D. - =-

' P
JR.

'inferior
(3)

iinferior

o que implica, inicialmente, uma homogeneização e, depois, uma integração.

(2)

Zveifl estima os erros e discute as discrepancias encontradas na ob-

tenção de D. onde se destaca o fato que a média do reciproco de seção de cho

•:;ue de transporte, e uma subsequente homogeneização, pode mostrar uma discre

-nncia apreciável, principalmente em misturas de materiais contendo ressonân

cias muito próximas.

Verifica-se que, na impossibilidade da separação do fluxo e da corrente

••m espaço e energia, ou seja, onde o gradiente de fluxo é apreciável e a va

riação do espectro em energia dos neutrons existentes for grande entre dife-

rentes localizações nos sistemas em uso, é recomendável que a geração destes

'lados seja efetuada por zonas, onde as condicionantes acima sao evidentes.

0 modelo da teoria da difusão, objetivando-se o estudo desta validade,

foi implementado, na EAV, através do código DIF-0-EAV(1979) . Neste códi-
*• (O

go, foram utilizadas as seções de choque a 6 grupos, fornecidos por Hansen ,
Os dados utilizados para calculo estão mostrados na Tabela 2.

Elemento

. u 2 3 e

Concentração

Stomos/cm3!

0,045000

0,0024580

Densidade

(g/cm3)

18,75

Raio experimental

(cm)

8,741

Tabela 2: Valores experimentais utilizados nos resultados experimentais ob-

tido* pelo cSdigo DIP-0-EAV(1979).

(•«)A Figura 2 compara os resultados obtidos por Hansen e os dados obti-

cies através do código DIF-0-EAV(1979). Os fluxos espectrais foram normaliza-

dos para fins comparativos. Percebe-se que, nesta figura, o fluxo espectral



!~<!>(E)j deforma-se em regiões próximas 3 superfície, quandc comparado com o

fluxo espectral calculado junto ã região central do sistema.

Torna-se conveniente» nurw primeira aproximação, e face aos resultados

anteriores, realizar o calculo dos valores críticos de um sistema de peque-

nas dimensões através de diferentes conjuntos de seções de choque, atenden-

do as variações dos espectros de neutrons apontados na Figura 1.

0 espectro normalizado de neutrons (6 grupos) obtido na zona central,

foi objeto de um "benchmark", cujas variações são indicadas na Tabela 3.

Faixa de energia

(Mev)

SN(N - 4)

Difusão

0-0,1

OZ

•5,9Z

0,1-0,4

+1,2Z

•31,8Z

0,4-0,9

-5.4Z

-9.12Z

0,9-1,4

•1,9Z

-2.98Z

1,4-3,0

+4,8%

-3.99Z

Tabela 3: Variação percentual dos espectros de neutrons (normalizados) fa

ce a valores experimentais.

Os dados de referencia utilizados na elaboração de Tabela 3 foram os va

ores experimentais fornecidos por Rosen

0 espectro de neutrons prontos produzido pela fissão do U 2 3 S (equação 4)

permite avaliar a degradação do espectro de neutrons, verificado na zona cen-

tal do sistema, quando comparado com os resultados obtidos por Hiuser e pe-

u> código DIF-0-EAV.

...

<fr"S(E)

i. _0 776 V

0,7? B? e ' E (4)

oi.de E é expresso em MEV.

) é o espectro d* fissão normalizado.

Empregando-se o conceito de interpolaçao linear, através do método 'de

integração de Romberg, a expressão (4) foi calculada nas faixas de energia

nostradas na Tabela 4. Os resultados da integração e os valores obtidos para

o espectro de neutrons, nas mesmas faixas descritas anteriormente pelo raéto-

ilc SN e pela teoria da difusão, estão mostrados na Tabela 4, para fins compa

rntivos.



Faixa de energia

(Mev)

SN(N - 4) ( l l )

Difusão

Espectro de

fissão (*}
í

0-0.1

0,030

0,031

0,019

0.1-0,4

0.198

0.211

0,0922

0,4-0,9

0,255

0,2490

0,1847

0,9-1,4

0,159

0,149

0,168

1,4-3,0

0,239

0,236

0,338

Tabela 4: Espectro de neutrons.

••< Calculado pela expressão (4).

A analise integral, envolvendo seções de choque a um grupo, permite o

conhecimento e a precisão do método em questão, quando comparado a valores

obtidos puramente por métodos analíticos.

A Tabela 5 mostra os valores das seções de choque, que foram usados no

estudo anterior.



Ill -COMPARAÇÃO ENTRE O MÉTODO DISCRETO E O MÉTODO ANALÍTICO

III.1 - S i i t t m de médio e grand» port*

Foram empregados sistemas finitos compostos de duas regiões, visando com

parar os valores de k ., obtidos pelos dois métodos em discussão.

A Tabela 6 exibe, em detalhe, as constantes nucleares, dimensões e geome

irias utilizadas.

A interpretação dos resultados obtidos, autovalores e fluxo de neutrons,

encontrados através do programa DIF-0-EAV, foi feita com os resultados obti-

dos analiticamente.

A distribuição do fluxo de neutrons, mostrada na Figura 3, e referencia-

da ao problema 1 da Tabela 6, mostra que o método discreto apresenta a mesma

forma que aquela distribuição obtido pelo método analítico. Nas regiões prõxi

nas a origem, os resultados sao tão próximos, sendo impossível distinguir-

;;e qualquer diferença. Em outros casos, o erro verificado nos valores desta

distribuição (e em ambos os casos) ultrapassa de 10%, na região interna. Na

uterface, os valores ultrapassam a taxa de 20%. Deve-se observar que, nestas

regiões, existe um acentuado gradiente na distribuição do fluxo de neutrons,

iiido fato conhecido que a teoria da difusão ê incapaz de representar correta

i.cnte este fato.

Por outro lado, em sistemas de grande porte (dimensões acima de 40 cm)

rite erro contribuíra muito pouco para o» valores integrais, visto que, em re

liiões próximas ã superfície, o valor numérico da distribuição do fluxo de nêu

Lions é muito pequeno.



TABELA. 6

SISTEMAS CONSIDERADOS

Problema

Numero de regiões

Geometria

Dimensão externa
Í (cm)

Região

: Dimensão

D (cm)

Mem"1)

VEf(cm"')

Numero de pontos
da grade

j ..utovalores

; xato

irograma

1

2

Esfera

40

1

22

0,16

0,06

0,07

10

2

18

0,16

0,001

0,000

20

1.1355

1.1342

2

2

Esfera

112

1

80

8,20

0,050

0,053

20

2

32

9,10

0,022

0,061

20

1.1284

1.1289

3

2

Esfera

112

1

80

8,20

0,050

0,053

20

2

32

9,10

0,022

0,031

20

0,9421

0,9421

A Figura 4 reproduz os valores de k , encontrados era função do valor es

üpulado para o fator de convergência admitido durante o cálculo iteratívo,

na determinação deste autovalor. Deve-se observar que a zona efetiva deste

ptoblema (Tabelw 6 - Problema 1) apresenta um raio de ordem de 22 cm. Portan

to, os valores calculados não correspondem exatamente aos valores definidos

per métodos analíticos, devido ã limitações próprias do método discreto. En-

tretanto, percebe-se que, com um fator de convergência da ordem de 10 , a

solução encontrada torna-se bastante compatível.

Numa investigação posterior, verificru-se que o numero de pontos sele-

cionados pelo código, ou seja, o produto do raio da região especificada mul-

tiplicado pelo valor mã:;irao da seção de choque macroscópica de absorção, ar-

redondado para o valor inteiro superior era suficiente para a interpretação

«os fenômenos em estudo. Varias investigações mostraram que, se o número de



pontos for aumentado pouca contribuição será conseguida com relação ao valor

de k face aos valores calculados analiticamente, e mantendo-se o mesmo cri

tério de convergência.

Por outro lado, se o código se destina a calcular as seções de choque

efetivas e/ou colapsadas, é desejável que, tanto o fluxo de neutrons quanto

seu espectro sejam representados o mais realisticamente possível.

Comparando-se os valores do fluxo de neutrons referentes ao Problema 1,

descrito na Tabela 6, e calculados na distância de 24 cm, com os valores de-

terminados analiticamente, pode-se construir uma tabela de erros percen-

tuais, mostrada na Figura 5.

Observe-se que, neste caso, um critério de convergência de ordem de 10

;orna-se aceitável, relaxando-se os critérios anteriores.

í 1.2-Sistemas de pequenas dimensões

Sistemas finitos de dimensões reduzidas trazem novos problemas ã apli-

'.ição da teoria da difusão visto que fenômenos associados ã superfície do sis

tema não são convenientemente traduzidos por este método. Além disso, os re-

sultados obtidos referem-se ao comportamento da população de neutrons exis-

i tnte de uma forma mais acentuada.

0 código DIF-0-EAV(1979) foi utilizado para avaliar o comportamento do

ittodo discreto no que se refere aos valores de k .. Os erros percentuais,em

vista do método analítico, acham-se representados na Tabela 7.

Dimensão
(cm)

Desvio (.7.)

5

-0,40

10

-0,05

20

-0,001

120

0,0

Tabela 7: Desvios percentuais em função da dimensão do sistema.

Em geral, a definição da seção de choque de transporte esta intimamente

ligada S precisão desejada no calculo do fluxo de neutrons e ao método a ser

empregado, y

Estas considerações são especialmente importantes, nos cálculos associa

dos a reatores rápidos, porque se verifica uma anisotropia no sistema centro

de massa (sistema C M . ) .



Ea sistemas de pequenas diaensões, o probleaa a\oluma-se, pois o livre

caminho aédio torna-se significativo em comparação às próprias dimensões do

istema. Isto força a analisar-se o probleaa por métodos aais elaborados, ea

vf.rtude da própria separação destas funções ea funções independentes de espa

,J e energia não ser aceitável £por exeaplo, (E,x) #f(E)g(x)3 .

Um dos at todos, referidos aciaa, utilixa a expansão da seção de choque

<íe espalhaaento e do fluxo de neutrons ea séries de Legendre, ou seja:

(5)

cnde u é o coseno do ângulo entre a direção do eixo x e a direção do neutron.

Na faixa de energia aplicável a sistemas rápidos, é importante conside-

•; -se o espalhanento elástico anise trópico no sisteaa C M . e a anisotropia

;.troduzida devido ã transformação deste sisteaa para o sistema de laboratõ-

io (sistema L ) .

Usando-se as definições de Po e Plt a expansão das equações anteriores

;\-.ra L < 1 e integrando-se sobre a variável \i, obtem-se:

- 0 (6)

Assim,para neutrons aonoenergeticos, as equações Pi reduzem-se às equa-

ções a um grupo da teoria de difusão £s(x) é nulo ea qualquer parte]] .

Deve-se observar, neste ponto, que
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í uma aproximação linear desejável.

A necessidade de retratar melhor a anisotropia leva a utilização do mé-

codo PN em uma ordem mais elevada alem da utilização destas equações em mul-

:.igurpo. Isto implica em um tratamento mais generalizado, denominado PN con-

sistente.

No interesse de melhor retratar a anisotropia do sistema, e minimizan-

o-se os esforços computacionais, outros métodos tais como SN e BN, foramde-

;envolvidos e incorporados visando-se compará-los com o modo fundamental da

teoria da difusão.

Considere-se um sistema esférico, a dois grupos de energia, com uma com

josição de 10% de U23S e 70Z de U23(, tendo uma densidade atômica de 0,048x

IO2"* átomos/cm3 e as seções de choque mostradas na Tabela 8.

Elemento

Grupo I

1,35 Mev 10 Mev

X -0,574

Grupo II

9,12 Kev 1,35 Mev

X -0,426

^rem,

°-i
Oi

^rem.

u 2 3 5

3,44

14,0

2,8

1.4

3,5

18,0

1,70

u 2 3 8

1,48

14,0

2,7

2,1

0,0

21,0

0,18

Tabela 8: Seções de choque a dois grupos (barns).

A equação de difusão, reduzida a um conjunto de equações do tipo

Sí
V- " 7—4.R nü » permite o conhecimento iterative de vários parâmetros de in

j zaj
+y

r.eresse.

A fonte 8., indicada na «xpratíão anterior, e dada por:

j
j-i

(7)
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ade E x. • 1 e os símbolos utilizados retém o significado usual.
k J

A solução iterative fornece, para um fator de convergência da ordem de
-3

10 , os seguintes valores:

B2 * 0,005 cm"2

<h - 5,07

<j>2 - 39 ,8

k e f - 1,005

Uma melhor aproximação do valor do "buckling" utilizado permitira uma

uelhor aproximação da criticalidade.

Estes valores, quando comparados com os fornecidos pelo processo BN(6),

permitem avaliar o desempenho do método baseado no modo fundamental da teo-

• ' i da difusão na forma quantitativa. Era vez da expansão em série, a seção

i:, choque de espalhamento e o fluxo de neutrons são trabalhados por uma trans

ormada de Fourier da equação de transporte e a seguir e feita uma integra-

c';"o na variável .

Portanto, e íãcil deduzir-se, para um sistema isotrõpico (fins compara-

tivos, uma única dimensão e um grupo de neutrons); a seguinte equação:

(8)

1
Esta equação reproduz a equação assintõtica da teoria de difusão. Entre

canto, o termo entre colchetes corresponde ã fuga assintõtica, pela teoria

da difusão, com DB2 • -a» , onde B 2 i o "buckling". A equação (8) também mos-

tra que So tenderá para os valores prescritos pela teoria da difusão (modo

fundamental} para «iaCamas de grande porte. Neste caso, admitindo-se a expan

sao de tangente inversa, tem-se:

-i,Bv B BJ B5

È* ¥T-3l**5f
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No caso limite (TD) tem-se:

lim 3E (10)

Utilizando-se os valores encontrados, no exemplo calculado anteriormen-

te (TD), pode-se determinar as fugas de neutrons dos dois processos, ou se-

Grupo

Grupo

Grupo

processo

I

2

Teoria da difusão

^r- - 0,00929

Processo BN

5 0

-0

,0088

,00619

Tabela 9: Comparação entre o processo B e a teoria de difusão de

neutrons.

Percebe-se que, a teoria de difusão superestima a fuga de neutrons, prin

• inalmente na faixa rápida.

A utilização do proi JSO, acima descrito, permitiu avaliar-se k «1,011

o <jue mostra a tendência da teoria da difusão de subestimar a reatividade do

sistema que, no presente caso, é da ordem de 0,6%.

0 desenvolvimento de programas maiB elaborados, como os sistemas ANISN

i: ÍJLC-2D proporciona um conhecimento detalhado do espectro de neutrons

iK-o acessado diretamente pela teoria da difusão.

Kimura e Malaviya^ investigaram, atra/és da técnica do tempo de

yco, o espectro de neutrons existente no interior de uma esfera de ferro de

veio igual a 17,5 cm, tendo, no seu exterior, um refletor de chumbo de espes

infinita.
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Os resultados experimentais obtidos através da referência (6) são mos-

trados, juntamente con os valores fornecidos pelo sistema ANISN-DLC/2D, na Fi

^ura 6. Os valores selecionados referem-se a um ponto situado a 12,5 cm ao

longo do raio e para u « 0. Esta figura mostra que, para valores abaixo de

Vô Kev, o espectro médio é cerca de 50% maior que o valor calculado pelo sis

n>.ua ANISN-DLC/2D e, em contrapartida, para energias situadas na faixa acima

-»; 100 Kev, os valores teóricos e experimentais apresentam boa concordância.

Observe-se que o método descrito por Kiraura e Malaviya permite o conhe-

cimento das constantes de grupo dos materiais envolvidos em reatores nuclea-

res, através de experiências com sistemas de pequeno porte, e com grande pre

cisão de resultados. Estes, por sua vez, permitem melhores avaliações quanti

tutivas dos fenômenos nucleares de interesse em projeto de reatores.

III-CONCLUSÕES

A teoria da difusão, em sistemas de médio e grande porte, torna-se apli

cevei, com razoável precisão. A anisotropia do espalhamento de neutrons po-

de, por sua vez, ser tratada pelo menos linearmente, através de seções de cho

i|ue definidas pela teoria do transporte. Quando esta anisotropia for acentua

dr., a representação do espectro de neutrons fica comprometida, devendo-se o£

c r por métodos mais elaborados.

Uma comparação entre os resultados da teoria de difusão com os resulta-

<k<a fornecidos pela aproximação yjjN (mais elaborada) indica uma tendência da

teoria da difusão em subestimar a reatividade dos sistemas e, por outro la-

do, exigindo dimensões maiores no que diz respeito a criticai idade.

0 espectro de neutrons» calculado pela teoria de difusão, para sistemas

de dimensões reduzidas, deixa a desejar pois a representação do fluxo de nêu

iions como produto de uma função de espaço e outra de energia torna-se defi-

ciente. Métodos mais elaborados são introduzidos, baseados em diferentes apro

••;imaçoes da equação de transporte de neutrons. Para valores de 10 Kev, os re

si Itados computacionais tendem aos valores teóricos e, para sistemas rápi-

<ics, onde os maiores valores de sensitividade situam-se nas faixas de altas

energias, estes valores não comprometem os cálculos dos parâmetros integrais

c/ou aqueles associados ao ciclo do combustível.
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ANEXO I

A equação do transporte, em geometria plana e para um meio não multipli

cativo, é escrita como

u ~ <KX,E,JJ) + Zt(x,EW(x,E,u) - S(x,E,u) (1)

onde S(x,E,p) é a fonte devido ã transferencia de neutrons, grupo a grupo.

Fazendo-se a expansão do fluxo e da seção de choque de espalharaento,

em séries de Legendre (PL), e discretizando-se o sistema em termos de ener-

gia, obtem-se, apartir da equação (1),

P^(Po)^(l»)*| (x)dy0 + S(x)

onde £ (y0) e a seção de choque de espalhamento no sistema de laboratório.

Se o fluxo expandido e introduzido na equação (2), chega-se a:

2 dx + 2 dx

r s.g

• í. I j Eg (PO)PI(PO)PJ(V)0J (x)duo (3)
-1
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E 'xH,U>M»> |. £
t g »o

'»g

j' Pj(p)4>?(x) (A)

Nesta equação definiu-se:

g'.g f+1 g'.gf* g'
I l8

E - p 8 '8 E

A multiplicação da equação (4) por Po(v>) e a integração sobre p, depois

por Pj(p) e finalmente sobre p conduz a:

/ f'

I d e B C g »g „»

^ •fix) + lJ<xHf(x) - |,rS •? (x) (6)

Pode-se empregar certas aproximações com relação as seções de choque en

volvidas, para permitir-se o emprego dos códigos que não tratam da anisotro-

pía explicitamente. Nestas condições, as equações A serem resolvidas, redu-

zem-se a;
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- E, E tf? (x) (7)
g so

(8)

A transformação das equações (7) e (8) nas equações (4) e (5) requerem
(10)

a seguinte substituição nas seções de choque utilizadas :

8 »6 g ti

g'tg g\g g\g g'»S

E - ^ E ^ - E - E (10)
So B,tr,o so S}

ou 6 " 0 se g1 j* g.

Consequentemente, códigos, que utilizam aproximações do transporte de

neutrons isotropicamente, podem ser utilizados através de aproximações secun-

darias, para tratar do transporte de neutrons isotropicamente,

Em geral, ignora-se o espalhamento anisotropico, durante a moderação, o

que £ razoável em um meio de nuclídeos pesados. Neste caso, tem-se as seguin-

tes aproximações:

(11)

'*g g',g g',g g'tg

,tr,o So *i

Quando comparado a um sistema onde o espalhamento se verifica díretamen

te para o grupo de neutrons adjacentes, as equações (5) e (6) permitem escre-
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ver:

Ego $o • E 8 Q •! (13)

g.8 g
• S81 •» (14)

A eliminação da componente Pi da fonte de neutrons necessita, segundo

as equações (11) e (12), a seguinte identidade:

8-i.g g-i
<j>i - 0 (15)

si

Uma aproximação mais detalhada envolve a igualdade de anisotropia veri-

ficada na moderação grupo para grupo, coro aquela verificada internamente, ou

seja:

g.g

»1

Observe-se que a aproximação expressa pela equação (16) fornece uma in"

dicação de que esta e a^menos anisotrõpica que aquela traduzida pela expres-

são (15).

As seções de choque fornecidas pela ABN permitiriam uma comparação

entre os resultados obtidos st rave's da teoria da difusão e a aproximação
(l2)

SN(N - 4 ) , previamente desenvolvida por Bennet .

Foi considerada una esfera de ferro com 55 cm de raio, contendo, no seu

centro, uma fonte emissora constante, oriunda da fissêo do U 2 3 5.

A Figura 9» mostra os fluxos de neutrons normalizados para a intensi-

dade da fonte e obtidos segundo as aproximações PI e S-4.
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Observe-se que a teoria da difusão consistentemente subestima o fluxo

de neutrons, sendo que, no presente cálculo, próximo ã fonte de neutrons (5

cm), a discrepância é bem maior para alta3 energias do que para baixas ener

gias. Percebe-se que a teoria da difusão não leva em conta o fluxo de neu-

trons emitido e não colidido, fato este atenuado a baixas energias, onde a

maior parte dos neutrons fonte e oriunda de colisões prévias.

Para distâncias mais afastadas, os resultados tornam-se compatíveis,

_«m virtude da atenuação das condicionantes discutidas. Em baixas energias,

ou distâncias mais afastadas, a fonte de neutrons toma-se mais distribuí-

da.
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