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A ESTRATÉGIA DE DIREÇÕES ALTERNADAS ADAPTADAS A UM MÉTODO

DE MALHA GROSSA PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA DE DIFUSÃO DE NEUTRONS

Fernando da Veiga Watson
COPPE/UFRJ

A solução do problema de difusão a 2 e 3 dimensões pe_

Io método de diferenças finitas conduz a um sistema de equações

com matrizes menos esparsas do que no caso a 1 dimensão. AprovejL

tando o fato de que este último problema é de fácil solução nume

rica, foi proposto o método de direções alternadas que consiste

em processar-se a solução do problema a 2 ou 3 dimensões alterna

damente em cada direção, calculando-se termos de fuga nas demais

direções através das soluções anteriores. Este método iterativo

foi adaptado com sucesso neste trabalho para cálculos de malha

grossa. A característica essencial deste novo método é o proces-

so de discretização em 1 dimensão, efetuado em malha fina, em

contraposição entre dois cálculos consecutivos de 1 dimensão que

constitui uma malha grossa, estratégia que possibilita grande e-

conomia de memória e tempo de computação sem grande sacrifício de

precisão de cálculo tanto do k-efetivo quanto do fluxo. Este fa-

to foi comprovado durante o desenvolvimento de um código para a

solução do problema de difusão a 2 dimensões e 2 grupos de ener-

gia que forneceu resultados comparáveis aos códigos de diferenças

finitas.
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INTRODUÇÃO

O calculo do fluxo espacial em reatores PWR é geral-

mente efetuado pela teoria da difusão a 2 grupos de energia e pa

râmetros determinados pela "homogeneização em 29 estágio", dando

origem, nas 2 dimensões radiais, ao núcleo "tabuleiro de xadrez"

caracterizado por parâmetros materiais constantes em cada assem-

bly. Esta configuração permite a implementação de métodos especi.

ais de solução da equação da.difusão, mais rápidos que o de dife

renças finitas. Neste contexto, este trabalho apresenta uma adap_

tação do método de direções alternadas (.ADI) para cálculos de m_a

lha grossa. 0 algoritmo ê aplicável a problemas a 2 ou 3 dimen-

sões, sendo este último caso, evidentemente, o que apresenta raai

or interesse.

O Método de Malha Grossa

A solução do autoproblema de difusão requer o emprego

de um algoritmo iterativo (.iteração "outer"), normalmente o da

potência ou de Chebischev, para o cálculo do k ^ e do fluxo. Ern

cada passo da iteração, ê necessário a solução de "um problema de

difusão a 1 velocidade com fonte externa, para cada grupo de ener

gia,

-V.DVcJ) + Zty = Q

onde t é o fluxo, D e 2 parâmetros materiais, e Q a fonte exter

na. A discretizaçao do operador ?D? conduz a sistemas de equa-

ções lineares cujas matrizes coeficiente tem 3, 5 ou 7 diagonais,
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conforme a dimensão do problema seja 1, 2 ou 3 respectivamente.

E fato conhecido que, a 2 ou 3 dimensões, o sistema resultante

não pode ser resolvido diretamente, sendo necessário então oia

tro algoritmo iterativo (iteração "inner"). Verificou-se que um

destes algoritmos, o ADI, pode ser adaptado facilmente a cálcu-

los de malha grossa, conforme a explicação a seguir (para simpli

ficar, considerou-se a configuração de núcleo a 2 dimensões).

Consideremos um assembly típico, com linhas de sime-

tria x = x. e y = y., como mostra a figura abaixo,
3 t Y i ( y )

X,(x)

Para a coordenada x fixa, x = x., definimos o fluxo Y . (y) e pa-

ra y fixo, y = y ^ o fluxo Xi(.x),

j (y) = <J>(Xj,

X±(.x) =

(2 a).

(2b).

Em princípio, poderia-se determinar Y. e X através das equações

da difusão unidimensonais,

- (DYj)• j = Q + Qj

= Q

onde as fontes Q. e Q^ sao termos de fuga,

(.3 a).

(3b) ,
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x(v) =\l~ D 111ly 3x ° ^xj x=Xj (4a)

Tomando por base núcleos típicos de PWR, calculados pelo método

de diferenças finitas, verificou-se que os termos de fuga são re

lativamente pequenos e funções regulares das coordenadas respec-

tivas. Eoi construído então o seguinte algoritmo iterativo para

a solução da Eq.CD ,

.1. 0 termo da fuga Q*, calculado na iteração anterior

ou inicializado zero, ê introduzido na Eq.(3a) e

esta resolvida por diferenças finitas (ID).

2. A solução Y. da Eq. (_3b) é usada para calcular ter-

mos de fuga QY da Eq. (.3b) . Estes termos são inter

polados para toda a linha de simetria y = y^.

3. A Eq.C3b) é resolvida por diferenças finitas (ID)

ê o processo é repetido até a convergência numêri

ca.

O algoritmo descrito acima na realidade representa ura

calculo de malha grossa Qargura do assembly) a 2(ou 3) dimen-

ções associado a cálculos de malha fina a 1 dimensão.

Desenvolvimento de um Código 2D

Primeiramente foi testado um programa para a solução

do problema com fonte externa. Verificou-se que a convergência

do processo é rápida (.3 a 5 iterações) .
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Foi desenvolvido então um código para a solução do auto problema

de difusão 2 grupos e 2 dimensões, com representação do baffle -

refletor por condições de contorno tipo "matriz y", usando-se u-

ma combinação dos métodos de potência e de Chebischev. Para a

construção do algoritmo de solução do autoproblema foram ne

cessãrios cuidados especiais para evitar a divergência da fonte

(representada por funções diferentes em x e em y) bem como inicjL

alizar convenientemente as fugas em cada iteração "outer".

Resultados e Desenvolvimento Futuro

Embora no estágio atual o esquema iterativo "inner -

outer" não esteja otimizado, resultados obtidos no IBM 370 de

FURNAS S/A demonstraram excepcional rapidez de cálculo e boa pre

cisão de resultados, praticamente idênticos aos obtidos com cõdj.

gos a diferenças finitas a centro de malha e canto de malha.

Pretende—se aplicar o algoritmo ao problema 3D e even

tualmente investigar a possibilidade de redução adicional de me-

mõria/tempo de computação através, por exemplo, do uso do método

de matriz resposta para a solução do problema ID nas iterações

"inner".


