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UM MÉTODO DE OTIMIZAÇÃO DE PARÂMETROS NA FlSICA DE

REATORES NUCLEARES

João Jachic (IEN)

1. Introdução

O desenvolvimento da energia nuclear jã atingiu um estágio

tal que considerações econômicas e de segurança pesam muito nas

decisões de projeto e operação de qualquer reator de potência.

Em todas as fases, desde a concepção do projeto, a determinação

de parâmetros nucleares até a operação e controle do reator, re

sulta em um processo ãe decisões que deve ser otimizado. Econo-

micamente é desejável otimizar-se as dimensões do caroço, mate-

rial, enriquecimento e arranjos ideais do combustível bem como

o procedimento operacional mais adequado que resulte em mínimo

custo da energia produzida. No entanto, por motivos de controle

e segurança do reator, limitações devem ser impostas na distr^

buição da potência gerada o.que invariavelmente estará em con-

tra-posição com os objetivos puramente econômicos. Daí a neces-

sidade de se buscar uma pos.i.ção conciliatória que reflita esses

diferentes objetivos sujeitos ã restrições tanto de ordem econô

mica, operacional e de segurança, co;no também as de projeto.

Face ao tamanho e complexidade, o problema global de otimi

zaçao é normalmente separado em diversos subproblemas que podem

ser tratados como independentes ou fracamente acoplados. Assim

adotou-se de imediato a separação dos problemas independentes

do tempo daqueles considerados como dinâmicos.
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Notadamente no primeiro caso estão os problemas.de otimiza

ção de combustível tais como: tipo de material, enriquecimento,

arranjos e dimensões geométricas, assim como a estratégia de

remanejamcnto de carga e descarga no inicio de cada ciclo do

reator. Já os problemas de otimização,tidos como dinâmicos,mais

importantes na física de reatores são as distribuições temporal

do fluxo e potência, os efeitos de reatividade Doppler e vazios

no refrigerante, a evolução isotópica dos materiais íísseis e

férteis.

O nosso método de otimização foi explicitamente formulado

para dois problemas básicos que denominamos de problemas I e

II. No problema I, a otimização da massa critica de plutõnio e

a razão de regeneração para reatores rápidos foi formulada em

função da distribuição de enriquecimento radial do combustível

usado como variável de controle. No problema li maximizamos a

geração e queima do plutõnio por meio de uma otimização da dis-

tribuição temporal de potência. Foi conveniente subdividir o

problema II em dois subproblemas A e B. No problema A, determi-

namos a potência no final do ciclo do reator com todas as bar-

ras de controle retiradas, otimizando a distribuição de "bur-

nup". No problema B, determinamos a distribuição temporal da

potência que resu.lte em máximo aproveitamento do combustível ,

otimizando a distribuição das barras de controle.

Dada a sua importância, inúmeros pesquisadores tem trabalhei

do em problemas de otimização do combustível nuclear. Gold-

schmidt e Quenon , por exemplo, usaram a teoria do "Princípio

Máximo de Pontryagin" para determinar a distribuição ótima

de combustível que minimizasse a massa crítica para uraa geome-
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(2)tria tipo placa em reatores rápidos. Tabak usando um modelo

de reator muito simplificado mostrou que a teoria da Programa-

ção Linear pode ser aplicada a problemas de otimização de reci-

clagem de combustível. Enquanto que Sauar usou a Programação

Linear para determinar a distribuição ótima de combustível em

um reator de água leve tal que minimize o custo do combustível.

Tzanos evitando as complicações da aplicação da teoria de

Pontryagin resolver esse mesmo problema usando a programação ljL

near.

2. Formulação Matemática da Otimização da Razão de Regeneração

em Reatores Rápidos

Uma distribuição ótima de combustível no início do ciclo

do reator ê determinada de tal forma a maximizar a razão de re-

generação (BR) ignorando a estratégia de depleção. Os parâme-^

tros de controle adotados foram as distribuições de enriqueci-

mento de plutônio e a de material fértil.

Um reator rápido do tipo homogêneo tipicamente consiste de

um núcleo de plutônio enriquecido, envolto por um cobertor de

urânio, ambos na forma de óxidos., refrigerados a sódio. O cober-

tor pode também conter plutônio se já foi exposto ao fluxo de

neutrons. Vamos no entanto admitir que no início do ciclo para

uma carga de combustível novo, o cobertor contêm somente U-238.

Incluindo os materiais de estrutura do encamizamento das vare-

tas de combustível e das barras de controle, os principais ele-

mentos constituintes do caroço de um reator rápido são: Pu, U,

0, Na, Fe, Zr e B. Daí, chamando de Nx(r,t) a distribuição ra-

dial do nuclídeo x, o vetor distribuição total dos nuclídeos no
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caroço sera ,

Ainda que a razão de regeneração (BR) dependa fracamente do ti-

po de combustível, da fração de sódio no núcleo, do encamizamen-

to, da distribuição do cobertor, adotaremos como variável de

controle somente as duas primeiras componentes do vetor N. Is-

to é, analizaremos a otimização da razão de regeneração em fun- A

ção das distribuições de materiais fisseis e férteis, para um

reator critico.

Definindo o enriquecimento d[K,t) como

<L[K,t) = ^ , • (2)

a distribuição do material fértil pode ser escrita como

— Npa. (3)

Com isso a variável de controle U(.i,t) é escrita como

UU,í] = (Npu,e) (4.)

Por questões econômicas, o número de regiões no caroço 5 restri.

to a M e o enriquecimento considerado constante em cada região

para o combustível novo no inicio do ciclo. Isto é, para a

i-ésima região teremos :
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Wp,,U,0] = c- n.. . < ti < x. = n._. + A A .

pa.ua. ( 5)

e(-*,0)=e^ I = 1, . .., M

Com isso as incógnitas da variável de controle U passam a ser

as constantes c •, e.., a largura da região .if ái • e o número de

regiões no caroço M. Resulta dai nos vetores de controle M-di-

mensionais _c, í_ e AA

Notemos que de um modo geral a concentração de urânio para

o combustível novo é constante para cada região L. Neste caso

a variável de controle ü ê dada por dois vetores M-dimensionais,

U = U, M ] . (6)

Chamando de BG o ganho de regeneração,definido pela razão de re

generação subtraindo a unidade e notando que o tempo de dobra-

mento '.CD é inversamente proporcional a BG, a função objetiva se

rã a maximização do BG ou a minimização do TD. Para o combustí-

vel contendo I nuclídeos físseis e J nuclideos férteis, a densî

dade de fissões V[ft,t) e o ganho de regeneração BG(t) expressos

a G grupos de energia serão dados por:

6 ( J l l J i J
' g=1 \=1

 U>t °Í9 t * j = 1
 W U>t) aé9{"

(6)

F[t) - í V(n.,t) dV . (7]
) 1/ •

i- •• .G / J r : I ,

•FUI g=l V = í ÍÍJ -t=/ S

(SI
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BG(-t) = f BGU,i) dV

onde o e a são as seções de choque de captura e absorção res-

pectivamente, e f ê o volume do caroço+cobertor.

Notemos que embora o valor global de BG(t) seja positivo

para um reator breeder, localmente seu valor pode até ser nega-

tivo / tal como no caroço de um reator tipo homogêneo.

Tendo em vista a escolha da variável de controle U, o pro-

blema de otimização do enriquecimento de plutônio no inicio do

ciclo é escrito como:

Encontre U{fi,0) tal que

minimize TV [LI] ou maximize BG(ti) (10)

sujeito a: Vj = constante , (7 7)

max P(ü,0) _< g? (12)

max VPiU,0) "_ gz (73)

7.000 _f fe(ü) _< 1.003 ' (75)

onde a Eq. (10) ê a função objetiva

a Eq. (11) é a limitação da potência térmica total

a Eq. (12) ê a limitação no pico de potência (g •, = 1 .4 3)

a Eq. (13) ê a limitação no gradiente de potência

{Qn - 4 60 u/cm2)

a Eq. (14) ê a limitação do enriquecimento máximo permissjí

vel ditado pela otimização da reatividade Doppler |e =

20%)

a Eq. (15) é a margem de reatividade total do núcleo. O va
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lor de k depende da variável de controle U através das S£

ções de choque, fluxo neutrônico e potência, todas correia

cionadas pela equação da difusão com realimentação a G gru

pos de energia.

3. Formulação Matemática da Otimização da Queima do Combustível

Enquanto que no Problema I determinamos a distribuição 5ti

ma de combustível no início do ciclo, no problema II procuramos

otimizar a distribuição espacial e temporal da potência para

melhor aproveitar esse combustível. Em ambos os subproblemas A

e B do problema II as funções objetivas são a extensão do ciclo

de vida T cada uma, porém, espressa de maneira adequada para a

dependência funcional da variável de controle adotada.

Para problemas dinâmicos é conveniente definir-se uma va-

riável de estado X{à.,t) escrita em função das distribuições de

"burnup" E, barras de controle U, potência P e densidade do mo-

derador-refrigerante p. Isto é,

X[jL,t) = IE, LI, P, p) . • (16)

Com isso o algoritmo de extensão do ciclo de vida para o proble_

ma II ê escrito como:

m l n i m Z z a A . - fe(X) = mJLn.JLmJLzah á ( X ) (7 7)

t a l que

g -(X) < 0 l = 7, . . . , m (7S]
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onde fe(X) ê a reatividade total do núcleo para o estado X e

g.{K) são condições restritivas impostas para as componentes do

estado X. A equação de difusão com realimentaçao, por ser alta-

mente não linear em relação ã variável de controle adotada, não

ê incluída nas funções restritivas fl. A equação da difusão jun

tamente com algumas correlações termo-hidrãulicas serão referi-

das como equações de estado, uma vez que correlacionam as dive£

sas componentes da variável de estado X.

4. Solução Matemática para o Problema de Otimização

Uma solução do sistema não-linear de otimização é obtida

iterativãmente pelo "método da programação matemática aproxima-

da" (MAP) . Uma componente X da variável de estado X ê usada

como variável de controle ti. Pela natureza da programação li-

near (LP), no entanto, um vetor de controle u ê definido como a

variação da variável de controle U. Isto é,

.u. = AU = Ax (7 9)

A partir da variável de estado X , o sistema de otimização Eqs.

(17) e (18) na k-ésima iteração do MAP i escrito como:

Encontre, o vcton. de. controlei a

que. minimize. V&[Xz)\u (20}

tal quz Vcj.{Kk).u <Vg.(X f eJ. Ax -g . (Xfe) (21)

l = 1, . .., m

onde Ax ( é a máxima variação da variável de controle permissí^

vel pela aproximação da linearizaçHo do sistema não-linear.
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h (5)

A solução _u" e determinada pelo método SIMPLEX de reso-

lução de programação linear (LP). A variável de controle x

na k+1-êsima iteração será a partir de KC por:

uk - üxmax . (2

enquanto que as demais componentes da variável de estado X são

determinadas pelas equações de estado.

Antes de aplicar o método SIMPLEX as m inequações são tes-

tadas quanto a plausibilidade no domínio da variável de contíro-

k k ~
le x no estado X . Se algumas dessas inequações nao podem sar
satisfeitas nesse domínio de controle então são convenientemen-

te )
te modi ficadas de modo a permitir urna solução do problema li.

near. A solução desse sistema modificado forçosamente se aproxil

< 6 8)raara da solução global do sistema nao linear ' . Isto e, a

cada nova iteração a variãvsl de estado satisfaz a

3 .(Xfe+I) < fl - (X?2J . .(24)

Esse procedimento garatr.te não so um problema de programação li-

near plausível como também uma solução do sistema.

5. Solução Numérica da Otimização' do "Burnup" no Final do Ciclo

Referido como subproblema A, a distribuição do "burnup" no

final do ciclo ê otimizada tal que resulte em máximo aproveita-

mento do combustível. Para tal a reatividade total no final do

ciclo é maximizada modificando-se convenientemente a distribui-

ção de "burnup" com todas as barras de controle retiradas. Es-

se problema ê equivalente a maximizarão ciclo de vida T ou o
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"burnup" do combustível a ser descarregado do reator no final

de cada ciclo.

A função objetiva ^ para o problema A é -Afe, o decréscimo

da reatividade total do núcleo. As funções g • representam res-

trições na potência total, pico e gradiente de potência além de

outras restrições associadas a variável de controle. Para esse

problema foi conveniente adotar-se como variável de controle a

distribuição de "burnup" E no final do ciclo. Com isso o vetor

de controle a foi adotado como a variação do "burnup" em dada

iteração do algoritmo MAP.

0 "burnup". médio T. foi iterativamente ajustado para manter

criticalidade. Esse ajuste S dado por

M.fezi' -• ' (25)

onde c = V á = - : ~ .

Já a distribuição de "burnup" E foi iterativamente calculada a

partir do vetor de controle1 u_. Isto é, na k-êsima iteração

b ~ - '

onde u. é o vetor solução do sistema de otimização apresentado

nas seções 3 e 4 com a função objetiva J dada por

J = c[X).u . . (27)

A solução global da distribuição de "burnup" que maximiza a

queima de plutônio é dada pela Eq.; (26), corrigida itérativamen

te pela Eq. (25) para criticalidade.
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6. Solução Nume ri cn" da Otimização da Potência Durante a' Queima

Baseando-se no Principio de Otimalidade cie Bellmann , uma

distribuição temporal da potência c determinada tal que maximi-

ze a reatividade total ou pelo menos que minimize a perda de

reatividade durante o processo de depleção do combustível nu-

clear. Com isso a geração e queima de plutõnio a partir do ir.ate
^ o o

rial fértil como o U ê maximizada. Como o controle básico da

distribuição de potência p é dado pela distribuição de venenos,

o problema de otimização da potência foi formulado de maneira

indireta em função da distribuição das barras de controle ü. O

vetor de controle u. é então a variação Aü da densidade de bar-

ras de controle no reator.

Com isso a função objetiva J do problema B, que reflete a

minimização do decréscimo de reatividade ê dado por:

J = ç*(X).u (2ê)

onde c* = R.ç • (29)

Com R = ̂ 1 ' [30]

e c , ^ • (3/)

3 E

As funções restritivas g • são a potência total, o pico e gra-

diente da potência bem como a criticalidade do reator, além de

restrições devidas ao arranjo físico e movimentação das barras

de controle.

"Esse problema dinâmico,- referido como problema B, resul-

tou em um processo de decisão multi-estãgio graças a suposição

de que o principio de otimalidade pode ser aplicado, o que
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representa apenas uma aproximação do problema dinâmico global.

7. Resultados Numéricos .

Neste trabalho serão mostrados somente os resultados numé-

ricos do problema dinâmico da otimização de queima do combustí-

vel. Dado o alto coeficiente de reatividade de vazios da água

e a sua decisiva influência na estratégia da depleção isotópi-

ca, aplicamos o nosso modelo de otimização a um reator de água

leve tipo BWR de alta potência. Para s-implicidade de cálculo nos

limitamos â análise do comportamento axial da variável de esta-

do X com tratamento energético a dois grupos. O sistema de esta_

do que correlaciona as diversas componentes de estado para

uma dada variável de controle ü ê composto de equações termohi-

drãulicas e equação .de difusão neutrõnico unidimensional a dois

grupos de energia com sistema de realimentação simulando • os::

efeito Doppler, vazios no moderador, barras de controle e prin-

cipalmente simulando a grande variação axial do espectro de neu-

trons.

Além do estado ótimo X{z,t), mostramos também alguns coefi

cientes de sensibilidade desse estado com relação â variável de

controle, o que nos permite uma melhor análise da solução obti-

da.

Na Fig. 1 mostramos o estado ótimo no final do ciclo

X*(z,T) solução do problema A. Notamos que o pico de potência

está voltado para o topo do reator resultando em mínima produ-

ção de vapor e portanto minimizando a perda de reatividade devi

do ao vazio no refrigerante. A distribuição ótima de "burnup"

tem dois picos, ambos voltados para o fundo do reator do rea-
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tor o que resulta numa distribuição de potência totalmente vol-

tada para o topo do reator. Esse resultado c, portanto, dife-

(8)rente da estratégia de HALING que prevê uma distribuição de

"burnup" coincidente com a de potência. As curvas de sensibili-

dade mostram que a solução ótima foi obtida. Assim, por exem-

plo, poder-sG-ia ganhar reatividade se aumentarmos o "burnup"

no fundo do reator. Isso, no entanto, acarretaria um aumento

no pico de potência ultrapassando o limite máximo de 1.4 3 esta-

— (8)
belecido por questões de segurança .

Nas Figuras 2 a A mostramos alguns estados ótimos do pro-

blema dinâmico B, desde o inicio do ciclo para um combustível

novo ate quase o final do ciclo. Vê-se que a distribuição óti-

ma de potência varia muito com o tempo, apresentando geralmen-

te dois picos, um deles no limite máximo permissível. A potên-

cia ê geralmente voltada para o fundo do reator para garantir

um "burnup" que se aproxime do estado ótimo do problema A, mos-

trado na Fig. 1. No entanto, na metade do ciclo, a potência ótjL

ma é totalmente voltada para o topo do reator numa tentativa

de otimizar a queima de venenos queimãveis e conduzir ao pico

duplo de "burnup" no final do ciclo.

Nossos cálculos indicam que conseguimos extender o ciclo

de vida do reator de 7..4% usando a estratégia de depleção cora

a potência variável do problema B.

A extensão máxima do ciclo do reator dada pela solução do

problema A ê de 10.9% a qual é, porém, inatingível para uma es-

tratégia de depleção com restrições físicas na variável de con-

trole, como é o caso em reatores de potência.
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Mostramos ura método de otimização de parâmetros em reato-

res nucleares que pode ser aplicado tanto a problemas lineares

como náo-lineares desde que a função objetiva e a variável de

estado sejam razoavelmente sensíveis a variável de controle ado_

tada. 0 método foi formulado e testado para dois problemas bãsi.

cos: um estático e um dinâmico, mostrando ser bastante satisfa-

tório em ambos os casos embora que com limitações no segundo ca

so. Verificou-se que a razão de regeneração em reatores rápidos

5 bastante dependente não só de parãrretros de projeto, como da

héterogeneidade do caroço e cobertor, mas também da estratégia

de controle do reator através do fluxo neutrônico nos materiais

férteis. Igualmente notou-se que a extensão do ciclo de vida

do reator ê função direta da distribuição das barras de contro-

le e da gerência de recarga do combustível.

A maior potencialidade do método aqui exposto está na de-

terminação de parâmetros de projeto que dependam de muitas con-

|là diçoes restritivas e sujeitos a várias funções objetivas em

contraposição como ê o caso do' calculo neutrônico do núcleo em

reatores rápidos que utilizam o sódio como refrigerante.
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