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RESUMO 

O escopo deste trabalho é o desenvolvimento de uma teo 

ria de perturbações multigrupo para a análise cinetica de reatores 

nucleares. As equações que descrevem o comportamento do reator fo 

ram apresentadas na sua maior generalidade e escritas em notação 

compacta de matrizes e vetores. Na dedução destas equações foram 

introduzidos operadores e fatores discretizantes os quais foram 

determinados por comparação com as equações convencionais. A Lei 

de Fick foi desenvolvida em altas ordens para corrente de neutrons 

e importância. As soluções das equações dos campos diretos e ad

juntos foram representadas por combinações das autofunções dos o-

peradores B e B* e a igualdade, em modulo, dos autovalores foi esta 

belecida matematicamente. No estabelecimento da expressão que de

fine a reatividade, a perturbação do operador B,foi introduzida de 

saccplada para a forma e nível do fluxo. A vida média efetivados 

neutrons prontos foi obtida das equações do reator e do princípio 



de conservação da importância. 0 desenvolvimento da equação de 

Nordheim, ainda que modificado, foi baseado em Gandini. Finalmen

te, uma interpretação matemática da região de armadilhamento de 

fluxo foi aventada. 



ABSTRACT 

The scope of this work is the development of a multigroup 

perturbation theory for the purpose of Kinetic and dynamic analysis 

of nuclear reactors. The equations that describe the reactor 

behavior were presented in all generallity and written in the 

shorthand notation of matrices and vectors. In the derivation of 

these equations indetermined operators and discretizing factors 

were introduced and then determined by comparision with 

conventional equations. Fick's Law was developed in higher orders 

for neutron and importance current density. The solution of the 

direct and adjoint fields were represented by combination of the 

eigenfunctions of the B and B* operators and the eigenvalue 

modulus equality was stablished mathematically.In the derivation 

of the reactivity expression the B operator perturbation was 

split in two non coupled to the flux form and level. The prompt 

neutrons effective mean life was derived from reactor equations 
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and importance conservation. The establishment of the Nordheim's 

equation,althought modified.was based on Gandini. Finally, a 

mathematical interpretation of the flux-trap region was avented. 



INTRODUÇÃO 

O Reator Nuclear é um dispositivo constituído de uma 

gama complexa de materiais com composição, propriedades e caracte

rísticas necessárias e suficientes para iniciar e manter, de manei_ 

ra autosustentada e controlada, a reação em cadeia, com o objetivo 

de produzir uma saida estável de potência, gerar radioisotopos e 

nuclídeos flsseis e servir de suporte para pesquisas • 

Quando este dispositivo funciona numa condição de es

tado permanente, dizemos que ele está no seu estado crítico.Tal es_ 

tado crítico representa um delicado equilíbrio entre dois proces

sos dinâmicos antagônicos: a taxa de produção e desaparição de nêu 

trons. 

0 estabelecimento deste equilíbrio e como restaurá-lo, 

após o mesmo ser perturbado, é uma tarefa de suma importância na teo 

ria dos reatores nucleares. 0 segmento desta teoria que objetiva o 
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estudo e análise do comportamento neutrônico do sistema quando a 

condição de equilíbrio associada ao estado crítico ê rompida, deno 

mina-se cA.nttA.ca. dt xzatoie.*. Trata-se, geralmente, da evolução es_ 

paço-temporal da distribuição neutronica em conexão com a composi

ção do sistema, quando a reatividade do mesmo é alterada. Ou seja, 

uma perturbação é introduzida nos seus parâmetros. 

Na sua forma mais fundamental, a cinêtica dos reato

res trata da distribuição de probabilidades dependentes do tempo. 

Os eventos nucleares individuais não são previsíveis de forma de-

terminística. Tudo o que se pode dizer é que hã uma certa probabi

lidade associada a cada evento. Afortunadamente, entretanto, as pp_ 

pulações de neutrons dos reatores são bastante elevadas, permitin

do um tratamento determinístico dos mesmos através da definição e 

introdução de grandezas médias. Com este procedimento, teremos um 

reator*Ueterminístico" cujo comportamento em "média" poderá ser ana 

lidado em qualquer instante posterior, dadas as condições iniciais, 

as características do mesmo e as equações diferenciais que regem, 

puntual e instantaneamente, a tendência de comportamento do siste

ma. 

A abordagem convencional da cinêtica puntual, satisfa

tória nos casos em que a forma do fluxo pode ser considerada inva

riável no tempo, ou seja, onde os efeitos de perturbações localiza^ 

dos,rapidamente se distribuem a todo o sistema, pode ser e, em mui 

tas circunstâncias o é, insuficiente para o cálculo onde as distor 

ções de fluxo forem bastante acentuadas.no espaço de fase.Formalmen 

te estas perturbações são vistas como uma alteração nos parâmetros 

do reator, podendo afetar um, alguns ou todos. No cotidiano das 

http://cA.nttA.ca
http://acentuadas.no
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operações dos reatores elas surgem como conseqüência de introdução 

de instrumentação e materiais diversos para a experiência, nos rea 

tores de pesquisa; Como irradiação neutrônica não uniforr dos ele

mentos combustíveis, surgindo como conseqüência, depleções e "ven£ 

nos" localizados. Condições acidentais de funcionamento podem advir 

tais como a ebulição nos reatores moderados e arrefecidos com flui 

dos, ou, em condições mais extremas, a fusão de elementos combust ;í 

veis. 

Em princípio, um calculo de cinêtica espacial multi-

grupo, no qual as perturbações são representadas por constantes de 

grupo apropriadas dependentes do espaço e do tempo ê suficiente.No 

entanto, em virtude de sua natureza intrínseca, este cálculo terá 

que ser efetuado em duas ou três dimensões, acarretando um enorme 

dispendio de tempo sendo, em conseqüência, oneroso e quase proibi, 

tivo. Afortunadamente este tipo de problema pode, através da abor 

dagem alternativa propiciada pelo desenvolvimento da teoria de per 

turaçoes, ser realísticamente tratado com um custo, em máquina,com 

parativamente menor. 

Por ser o modelo de difusão suficientemente acurado pa 

ra a representação, análise e cálculo dos reatores de fissão, bem 

como produzir soluções analíticas mais simple: , objetivamos, neste 

trabalho, desenvolver uma teoria de perturbação do mesmo. Sendo o 

ponto frágil deste modelo o termo que descreve o transporte e dî  

fusão de neutrons, cuja expressão matemática ê conhecida como Lei 

de Fick, uma extensão desta Lei, para altas ordens, foi desenvolvi, 

da incrementando-se, desta forma, a precisão do modelo de difusão. 

As equações dos campos diretos (neutrônico) e adjun-

to (importância) foram deduzidas na sua maior generalidade e escri 
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tas em notação compacta de matrizes e vetores. Nesta notação, o ve 

tor anteposto ao operador matricial é sempre um vetor linha,enquan 

to o vetor posposto é sempre um vetor coluna , as operações sendo e 

fetuadas de modo convencional. 

Os parâmetros cinéticos, reatividade e vida média dos 

neutrons prontos foram obtidos como expressões exatas, no sentido 

de que, nas suas deduções, nenhuma simplificação foi introduzida 

além das hipóteses básicas delineadoras do modelo. 



I - DESENVOLVIMENTO DA LEI DE FICK EM ALTAS ORDENS 

PARA A DENSIDADE DE CORRENTE DE NEUTRONS 

Na física de reatores o modelo de difusão obtido como 

uma simplificação do modelo mais completo de Boltzmann, apresenta 

algumas restrições de aplicabilidade. Estas restrições estão asso 

ciadas principalmente ao termo que descreve o transporte dos neu

trons. A expressão matemática deste termo, que relaciona a densi

dade de corrente de neutrons e fluxo escalar ê conhecida em físi

ca de reatores como Lei de Fick, devido ã analogia forwal com a 

lei do mesmo nome usada na teoria clássica do fenômeno da difusão 

em líquidos e gases. 

Dentre as várias maneiras de se obter a Lei de Fick, a 

mais precisa, direta e convincente é baseada na definição da cor

rente de neutrons, propriedades difusoras do sistema admitido, in 

finito, isotrõpico e homogêneo e na seTie de Taylor do fluxo. Nes_ 

ta dedução uma aproximação em primeira ordem é introduzida,por se 
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reter, no seu desenvolvimento, apenas os dois primeiros termos da 

série. Isto acarretará uma série de hipóteses restritivas,limitan 

do a aplicabilidade e precisão do modelo de difusão, notadamente 

nos reatores de pequenas dimensões, elevado gradiente e fluxo ne-

citrônico. 

Sabemos da matemática que se uma função é representã-

vel pela sua série de Taylor, então a aproximação entre função e 

série está condicionada a dois parâmetros antiteticos: o número de 

termos da série usados para representá-la e a proximidade do in

tervalo de expansão. Fixado o grau de aproximação, a proximidade 

do intervalo e o número de termos da série terão infinitos pontos 

de conciliação. No entanto, fixando-se um destes parâmetros o ou

tro estará automaticamente determinado. 

Desde que a lei de Fick é a base da formulação teórica 

do modelo de difusão e fator limitante na aplicabilidade prática 

do mesmo resolvemos, com respaldo nas considerações do parágrafo 

precedente, desenvolve-la em altas ordens, o que permitirá uma 

variação mais acentuada do fluxo bem como uma maior flexibilidade 

na magnitude do intervalo de expansão da série, encorporando-se as 

sim, uma precisão incrementai ao modelo de difusão. 

Se considerarmos um sistema ideal, no caso, um reator 

homogêneo, isotrópico e infinito, onde os neutrons movimentam-se 

caóticamente, eles terão, em média, transporte nulo, pois a confi 

guração estável de estados equiprováveis que maximiza a entropia 

do sistema já foi alcançada. Como a Lei de Fick expressa a tendên 

cia universal entrõpica dos sistemas difusores, a dedução da refe 

rida Lei sob tais hipóteses é algo contraditória. 



11. 

A abordagem aqui apresentada vem de considerar um sistema entrópi-

co. Tal sistema se caracteriza em seu aspecto dinâmico por apresentar processos 

espontâneos que o conduzem a uma configuração mais estável. A direção generali

zada de tais processos é aquela na qual a estabilidade do sistema é alcançada 

com o menor dispêndio em energia e máxima de entropoa. Esta direção é represen

tada matematicamente pelo gradiente de uma propriedade do sistema que varie de 

ponto a ponto. Como a isotropia e homogeneidade do reator são fundamentais para 

a simplificação das expressões matemáticas, a finitude do sistema será introdu

zida como hipótese para que haja sentido físico falar-se em corrente de neu

trons. Em razão de o fluxo ser exatamente representado e o grau de absorção do 

sistema ser limitado apenas pelas propriedades físicas dos materiais, a expres

são integral de neutrons convergirá rapidamente, no espaço, permitindo-se uma a 

proximação razoável entre o infinito matemático e a fronteira física finita do 

sistema. 

Sendo o meio não ideal haverá, em cada instante, uma direção segun

do a qual os neutrons migrarão, em média, "preferencialmente". Entre todas as 

orientações possíveis de neutrons de dada energia, em torno da posição r, aque

la que torna máximo o número de neutrons que atravessam perpendicularmente a 

unidade de área, na unidade de tempo, permite a definição do vetor corrente de 

neutrons que denotaremos por 3(r,t). Matematicamente, 

3(í,t) = «Í>(r,t)nd0 • (r,t) <Kx,t)dH 

a a 
Para estabelecermos o relacionamento matemático entre J(r,t) e 

fluxo escalar (r), vamos reportar ã figura geométrica seguinte: 

a 

Figura 1 
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Sendc Z a seção macroscópica de choque de difusão, o nú 

mero de colisões elásticas em dV, na unidade de tempo será 

Es*(r,t)dV (1.1) 

Como ê suposição básica que o meio seja i sotropico , t£ 

das as direções são equiprovaveis. Em particular, a probabilidade a£ 

sociada I direção do unitário n, será dada por 

Mj- ds --£25_|_ (1.2) 
4irr 4irr 

Ao se difundir através do meio, o nêutron poderá ser 

absorvido ou desviado de sua direção original. Denotamos as probabi^ 

lidades relativas a tais eventos por L e Z , respectivamente. Em 

função da natureza destes eventos, o numero de neutrons, apôs o tra 

jeto r = |r-r'|, que conservam a direção inicial, será dado pela pro 

babilidade de transmissão exponencial 

e~Er (1.3) 

onde E - Za + !„. a s 

Agora, as expressões (1.1), (1.2) e (1.3), relativamen 

te, denotam eventos independentes. Por esta razão estas expressões, 

combinadas como fatores, representarão o número de neutrons que, pro 

cedentes de colisões em dV, alcançam e atravessam o elemento de área 

ds, na unidade de tempo 

3(r,t)ds«ds / J * / —5-iíri9dVe~
Er cosedrdedç (1.4) 

4irr2 
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Tomando o elemento de volume era coordenadas esféricas, 

substituindo em (1.4), e simplificando, teremos: 

rs 2 
J(r,t)=-flp- o r

¥ / ° 0/" Hr,t)e~lT cos<|>sen*drd*ó> (1.5) 

A integração da expressão (1.5) exige o conhecimento 

prévio da função fluxo, • (r,'t),que por sua vez satisfaz, simultânea 

mente ã equação da difusão. Assiis, estamos diante de um sistema de 

equações integro-diferencial. 0 expediente usual empregado na solu 

ção direta da expressão (1.5), é o desenvolvimento da função fluxo 

em série Taylor. Assim procedendo teremos: 

•(f.t)-«o) • I f - H - • 4 ~ % - * * - i r -^r »-6' 

onde r - jr-r'j . Ou, colocando-a em forma compacta de somatório,fi_ 

camos com 

•(r,t) « l - £ - -£±- (1.7) 
n«o n* ar" 

em que— z r é a derivada direcional de ordem n do fluxo. Portanto o 
«» n 

- n 

fluxo deverá ser uma função definida em R3 e de classe C , ou seja, 

uma função real do espaço tridimensional n-vezes continuamente di-

ferenciável. Por outro lado. o gradiente e a derivada direcional de 

uma função relacionam-se da seguinte forma 

-||--V*.Í (1.8) 
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sendo fi o unitário que especifica a direção da derivada. 

Para a derivada direcional de ordem n teremos 

-Ji 
ii- = vn*.(ÍS)n = A c o s n e (i.9) 
3rn 

Substituindo (1.9) em (1.7), resulta 

N n 
*(r,t)= l -£i- A cosn6 (1.10) 

n=o "* 

Aqui, ao invés de tomar apenas os dois primeiros ter

mos da s é r i e , como convencionalmente e f e i t o , manteremos N termos, 

o número suficiente para produzir a aproximação desejada. 

Entrando com a expressão (1.10) em ( 1 . 5 ) , teremos 

JCr.tJ-jf- Q/2ir / /" ( Z -ní-V
n4.cosn+1esene)e"Zrdrded<p (1.11) 

n*o 

Esta expressão pode ser separada em três integrais in 

dependentes 

Z -> N N J» 
J(r , t )=-4- J2%„f Z $cosn+1esen8deJ* l - X - e " I r dr (1.12) TT o ^w _„ T o _ M n: 

n"o n*o 

cujas soluções são as seguintes 

0/2ir dcp- 2ir ( 1 . 13 ) 

0 se n é par 
,/° Z A c o s ^ + 1 senede - { N ( 1 . 14 ) 

n»o - Z A » I ^ v <f> s e i ) é ímpar 
n-o i n *J T~ 
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pois Vn<(> é constante. 

/ 2 4~ *'*** = £ JlíSÍT1- = -^- (I-15) 

• pois r(n+l) = nl para neZ 

Substituindo (1.13) e (1.15) em (1.12) e fazendo as 

simplificações necessárias, resulta 

N Ec _ J = - z hzr-*1* Í 1 - 1 6 * 
n«o (n+2) r1 l 

Nesta expressão n ê sempre ímpar. 

Observamos que o gradiente generalizado V , é um ope

rador de ordem ímpar que quando aplicado a 4» produz um campo veto-

rial cujas contribuições simétricas cancelam-se mutuamente,COmo po 

de ser visto nos resultados da expressão(I.14) 

zs 
Fazendo-se IT» zrrr- (1*17) 

(n+2) E"+1 

a expressão (1.16) assumirá a seguinte forma 

N 
J-- Z D™ A (1.18) 

n«l 

onde n é um número ímpar positivo que indica a ordem de cada termo 

do desenvolvimento. 

Tomando-se apenas o primeiro termo, ou seja, fazendo-

se n«l, em (1.16), obtemos a expressão convencional da Lei de Fick 

em Física de Reatores. 



lb. 

3 (Ea + E S )
Z 

A existência de um gradiente de ordem n (ímpar) fará a 

parecer um laplaciano de ordem n+1 (par). 0 gradiente é um opera

dor que indica quão rapidamente está variando uma função,quando pas

sa-se de uma curva de nível a outra infinitamente próxima, segundo a 

direção de máxima variação desta função; o laplaciano é um operador 

relacionado ã forma da curva sendo proporcional a fuga das partícu

las do sistema. Estes operadores atuam apenas nas coordenadas espe

ciais, o que será essencial na separação de variáveis quando da solu 

ção das equações da difusão. 

A seguir obteremos as equações que governam o fluxo e 

densidade de precursores na forma dependente do tempo para o modelo 

de difusão. 



II - EQUAÇÃO DOS CAMPOS ESCALARES DIRETOS DO REATOR 

Considerações preliminares 

(a)- As equações de balanço que contabilizam os processos 

que ocorrem com os neutrons serão escritas para um e-

1 emento arbitrário de volume do espaço de fase, mas que 

seja representativo do sistema para que nele ocorram 

todos os processos físicos relevantes em um reator de 

fissão; 

(b)- Fenômenos quanticos, flutuações estatísticas, intera

ções nêutron-nêutrons e considerações relativísticas 

não serão aqui consideradas; 

Ce)- Interações eletromagnéticas e gravitacionais são pra

ticamente inexistentes devido a natureza dos fenôme

nos envolvidos; 
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(d) - O espectro de energia dos neutrons, contínuo, será 

discretizado ea um número finito, N, de grupos ener

géticos, as equações sendo escritas para ua grupo ge 

nérico. g, 

(e) - A sistemática dedutiva adotada se processará ea dois 

passos seqüenciais. Priaeiro, através de ua balanço 

local de probabilidades, obteremos a variação tempo

ral dos processos ea uaa posição fixa arbitrária do 

espaço de fase. Os parãaetros que caracterizaa o sis 

teaa serão introduzidos de aaneira genérica, através 

de operadores adequados. No passo seguinte,introduz^ 

aos a discretização do espectro energético dos neu

trons. Este procediaento propiciará a deterainaçâo da 

foraa e dos eleaentos dos operadores. 

II.l - EQUAÇÃO QUE GOVERNA 0 FLUXO NEUTRONICO 

Quando ua nêutron é introduzido ou produzido interna 

aente por fissão no reator, ua dos seguintes eventos poderá ocor

rer no espaço de fase: (1) ser absorvido pelo aeio sea provocar 

fissão; (2) provocar fissão e produzir dois ou mais neutrons qua

se instantaneamente (neutrons prontos); (3) perder gradualaente a 

energia nos processos de colisão elástica e inelãstica; (4) fuga 

dos neutrons através da superfície externa do eleaento de voluae 

considerado; (5) produção de neutrons coa ua certo retardo de tea 

po ea relação aos neutrons prontaaente produzidos ea fissão por 

decaiaento dos fragaentos de fissão. Estes fragaentos são conheci 

dos coao precursores de neutrons e, os neutrons por eles produzi

dos são denoainados neutrons atrasados, retardados ou diferidos. 

Das considerações precedentes podemos, literalmente. 
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montar a seguinte equação, para contabilização dos processos pro-

babilísticos que ocorrem no elmento de volume dx, em torno da po

sição x, no tempo t (observe que x é um vetor no espaço de fase. 

Especifica conjuntamente energia e espaço): 

Contribuições Contribuições 

líquidas ao e- devidas ao de_ 

Neutrons exis Neutrons exis_ lemento de vo- caimento dos 

-* •*• lume dx devi- . precursores ru j t* 
tentes em dx « tentes em dx + + _• ^XI.A.XJ 

das aos nêu- em dx no 
em t * 6t n o temP° l trons prontos lapso 6t 

no lapso 6t 

Como é nossa intenção escrevermos as equações em no

tação compacta de operadores matriciais e vetores, identificare

mos cada termo da expressão (II .11) com um operador ou vetor apro

priados, o relacionamento matemático entre as diversas grandezas 

sendo obtido através da passagem ao limite. Assim procedendo tere 

mos: 

n(x,t+5t)dx = n(x,t)dx + M(x,t)n(x,t)dxôt + 

N(x,t)C(x,t)dx6t (II.1.2) 

onde n ( x , t ) é a densidade de neutrons no espaço de fase no tempo t; 

C(x,t) é a concentração de precursores no espaço de fase no tempo t ; 

M(x,t) e N(x,t) representam, respect ivamente, a taxa l íquida de 

produção de neutrons prontos e di fer idos em dx 

no tempo t . 

Dividindo ambos os membros de 01.1.3 por d x ô t , t r a n s -
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pondo e tomando o limite com ôt tendendo a zero, teremos 

lim n(x,t+6t)-n(x,t) _ 3n(x,t) _ 
*Uo 6t 3t (II.1.?) 
= M(x,t)n(x,t) • N(x,t)C(x,t) 

Para determinar a forma e os elementos de M e N in

troduziremos a discretização do espectro neutrônico e de precurso 

res de neutrons. A discretização significa, aqui, a discriminação 

de grupos de partículas por uma propriedade que as caracterize.Fi^ 

xada a posição, os neutrons diferenciam-se pela energia;os precur 

sores, pelas suas constantes de decaimento. Introduzindo em(II.1.3) 

os fatores discretizantes, f(E) e g{A) para neutrons e precurso

res, respectivamente, teremos 

f(E)-1 * Lf(E?n(r,tjJ . M(r,t)f(E)n(r,t)+N(r,t)g(X)C(r,t) (II. 1.4) 
3t 

Para determinar a forma e os elementos dos operadores 
da equação (II.1.4) vamos escrever a equação da difusão multigrupo 
na forma convencional, para um grupo genérico, g. 

. 3* 4. 
- L - & (r,t) = V . D" 7

n * (5,t> - rQ 4>(r,t) • V 3t 9 9 9 9 
9 

í Zs 4>h(r,t) + (1-$) Xg £ vh ij 4>h(r,t) * Cll.1.5) 
h=l Ivg a h=l 

xa Z XmCm(í't) (9 = *' 2' 3 N) 

y m=l 

onde a quantidade D™ é o coeficiente de difusão no grupo g;£*, 

cas de absorção, espalhamento e fissão para neutrons do grupo g;a 

lt(l\ * Ia * ô) e Io s*°» respectivamente, as seções macroscópi-
6 o o o o 
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probabilidade por unidade de fluxo de que um nêutron do grupo h In 

gresse no grupo g, por difusão, ê denotada por Í]L.B; o parâmetro 

v
h é o número médio de neutrons por fissão induzida por neutrons 

do grupo h; v é a velocidade média dos neutrons do grupo g, admi 

tidos monoenergéticos; ^o e *h denotam os respectivos fluxos do gru 

po g e h; C , X , 6 são, respectivamente, a concentração média de 

precursores, constante de decaimento e fração de neutrons diferi

dos produzidos; x^ e Xp são as frações, no grupo g, dos espectros 

de neutrons prontos e difereidos. 

Extendendo os somatórios da equação (II. 1.5) para N gru 

pos e definindo as seguintes matrizes 

Xp = 

xl xl xl 
x2 x2 x2 

^ ^ ^ (N x N) (II.1.6) 

TU 

F= 

O 
g 

O 

V N£ (N X N) (II.1.7) 

•wC*"-:* Q-

A= 1*2 
7.Dn V° - Zt 

2 2 

L1-*N ^ N V , UN v TJ N X N) (II.1.8) 
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*<f 
x2 x2 

xn x n 

A c 
in 

O 

*1 

*2 

*n 
(M x N) 

O 

(IIJ.9) 

(iia.io) 

v< 
FN °1 

• ^x 
p *. T r H (N x N) (II.1.11) 

4> = 

*1 

A 1 (II.1.12) 

(II.1.13) 
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podemos escrevê-la na seguinte forma 

V-1 Ü - * [A • (l-B)Xp F]<|>+)(bAC (II.1.14) 

Comparando (II .4) com (11.14) obtemos 

f(E)= V, M= [A • (1-B) Xp F, <fr = f(E)n = Vn 

N=N(r,t) gí^Xj j g(X)=xdA , gU) = A , hfe,t) = X d 

Assim teremos, em forma compacta 

V"1 JÉ.= M<t>-NC (II.1.15) 

at 

Dessa forma determinamos os operadores M e N que são 

matriciais e cujos elementos constituintes que podem ser de nature 

za algébrica, diferencial e integral, descrevem os eventos proba-

bilísticos associados aos fenômenos nucleares que ocorrem nos rea

tores de fissão. 

Na equação (II.1.15), temos duas variáveis dependentes 

• e C; portanto, será necessário a obtenção de uma segunda equação 

relacionando <J> e C, para o equacionamento completo do sistema físî  

co. 



II.2 ~ EQUAÇÃO QUE GOVERNA OS PRECURSORES DE NEUTRONS 

Como mencionado anteriormente, os nuclídeos ao serem 

fissionados produzem, além dos neutrons instantâneos ou prontos, 

fragmentos, numa gama variada e complexa de espécimes nucleares.Den 

tre estes, alguns encerram em seu núcleo um excesso de neutrons em 

relação aos protons numa razão que produz instabilidade. Em virtu

de disto, estes fragmentos decaem rapidamente, para nuclídeos mais 

estáveis, emitindo o excedente de neutrons. Estes neutrons por se

rem produzidos com um certo retardo de tempo em relação aos neu

trons prontamente produzidos em fissão, recebem o nome de neutrons 

atrasados, retardados ou diferidos. 0 tempo de produção de cada néu 

tron diferido é determinado pela constante de decaimento de cada 

fragmento, A . A fração de neutrons diferidos de espécie m é &m,sen 

do C(x,t) a concentração dos precursores na posição x no tempo t. 

A mesma distribuição espacial e energética para néu-
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trons e precursores será admitida. Contudo ê neces sár io r e s s a l t a r 

a necess idade de correção, e s p a c i a l , nos rea tores de combustíveis 

f l u i d o s , (onde o precursor se movimenta, antes de emi t i r o nêutron) .A 

correção em energia é sempre n e c e s s á r i a po i s os neutrons d i fer idos 

são menos e n e r g é t i c o s que os p r o n t o s 1 . 

Os eventos f í s i c o s aqui r e l e v a n t e s para a contábi l ida 

de dos processos que ocorrem em dx,elemento de volume do espaço de 

f a s e , em torno de x , no tempo t , são : (1) Geração de precursores de 

neutrons d i f e r i d o s em f i s s ã o ; (2) desaparecimento de precursores 

por decaimento. 

Literalmente, podemos e screver a segu inte equação 

desapareci-
precursores precursores precursores pr£ mento de pre_ 

existentes - que existiam + duzidos em f i s - - cursores de (II.2.1) 
em dx em em dx no tem sao em dx no dx por decajL 
t + <5t po t lapso ôt mento no lap_ 

so 6t 

Identificando cada termo literal de (IL2.1) com um 

símbolo apropriado, podemos transformá-la em 

C £,t+6t)dx<: (x,t)dx+P(x,t)n(x,t)dx6t-()(x,t)C(x,t)dx6t (II. 2.2) 

onde C(x,t) ê a concentração de precursores no espaço de 

fase no tempo t; 

Vide Lamarsh, J.R., Nuclear Reactor Theory, pág.436, item 12.5. 
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n(x,t) ê a densidade de neutrons no espaço de fase no 

tempo t; 

P(x,t) ,Q(x,t) "'representam, respectivamente, a probabi 

1idade líquida de produção e decaimento 

de precursores, em dv no tempo t. 

Dividindo ambos os membros de (II.2.2) por dx5t, trans

pondo e tomando o limite quando ôt tende a zero, temos 

lim 

C(x,f6t)-C(x,t) x3C(x,t) m P ( X í t ) n ( x > t ) + Q ( X j t ) c ( X i t ) (H.2.3) 

6t-»o 6t 3t 

Introduzindo os fatores discretizantes indeterminados 

f(E) e g(X) , teremos 

(£(E))-1 6f(E)C(r,t) . P(í,t)fCE)n(r,t)*Q(r,t)g(X)C(r,t) (II.2.4) 
6t 

Tomando, agora, a forma convencional desta equação no 

modelo multigrupo 

3C_(r,t) N 
m 0m l vh li •h(r,t)-XmC(r,t) 

n«l n n m 3t 

(II.2.5) 

(m » 1, 2,3 ... , M) 

( 2 ) Por ser Q ainda um operador indeterminado, o sinal menos não I necessário 
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Após desenvolver o somatório e definir as seguintes 

triies 

B = 

B l B l 

B 2 B 2 

to to 

Pu 
F = 

* ; 

• 1 

to (M x N) 

* I , f¥ (N x N) 

(II.2.6) 

(II.2.7) 

A = 
V 

(M x M) 

(II.2.8) 

4> = 

• l 

-4Vl J (II;2.9) 

C = 

- S i (II.2JQ 

a equação (II.2.5) tomará a seguinte forma: 

3C 

a t 
= BF<t> -AC 

(11*2.11) 
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Comparando (112.4) com (II .2 .11) , temos 

g(X) = A, f(E)n(r,t) = $, f(E) = V 

P(r,t) = BF Q(r,t) = Q(rft)g(A) = -A 

Q(r,t) = I 

Assim a equação (II.2.4) se reduzirá a 

3C 
3t 

= R(> + QC (II.2.12) 

A equação (II.2.12) juntamente com a equação (I.1.15)des_ 

crevem, matematicamente o reator, a menos das condições de contor

no e iniciais. 

NT1 -J$- = M4> + NC 
at 

3C 

3t 
= PÍ>+ QC 

(II.2.13) 

Que é um sistema de equações diferenciais parciais li_ 

neares de segunda ordem nas variáveis <f» (r,t) e C(r,t). Este siste

ma poderá ser colocado numa forma mais compacta ainda, definindo 

as seguintes supermatrizes 

M N A+(1-$X F XdA 

B (U2.14) 

$F -A 
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r..-l 

OI • 

T = * = (H.2.16) 

Lo ij (II.2.15) Lc J 

onde I é uma matriz identidade (MxM), introduzida apenas para compo

sição da supermatriz T, não afetando os valores numéricos 

T-ÜL * Bf + S 
Dt 

(IL2.17) 

em que S é um vetor coluna que representa uma fonte independente de 

neutrons, possível de ser introduzida no reator. 

Estas equações, dentro do conjunto de hipóteses bási

cas sob o qual foram deduzidas descreverão o comportamento neutrô-

nico espaço-temporal do reator. No entanto, por tratar-se de equa

ções diferenciais parciais, haverá um número infinito de funções 

que satisfaz identicamente o sistema (II.2.17) . Matematicamente isto 

se deve ao método de obtenção das equações diferenciais parciais; 

fisicamente, devido ao fato de nosso sistema ainda não estar carac

terizado em relação ao seu exterior. Tal caracterização é nor 

malmente feita, em física matemática, através da introdução de con 

dições de contorno apropriadas. Condições de contorno são expressões 

matemáticas que descrevem, de maneira aproximada, as conexões e in 

terações do sistema isolado para estudo com o seu complemento. 

As condições de contorno usualmente empregadas são as 

de Neumann,Dirichlet e mistas.Esta última sendo uma combinação das 

outras duas. 

No modelo de difusão usa-se normalmente a condição de 
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contorno mixta que tomará a seguinte forma geral 

d*L(R.t) • <|> (R,t) = 0 (II.2.18) 
9 «* 

onde R denota a fronteira exterior e d a distancia extrapolada me

dia. 

Nas interfaces internas a continuidade da densidade de 

precursores, fluxo e corrente de neutrons têm que ser assegura

das. 

<L(rVft) = <L(r-,t) 
9 9 (II.2.19) 

D ^ t ) v° +QG+,t) = DJJ(í-,t) V" <|>g<r-,t> 

Para referenciarão momento do início dos processos,te 

mos condições iniciais da forma 

<|>g(r,0) = gg(r) 

V * ^ " hm(í) 
(II.2.20) 

Deve-se acrescentar ainda, que as funções anteriores 

deverão ser contínuas, positivas e finitas. 

Definido e equacionado o problema devemos, em seguida, 

buscar uma solução para o mesmo. Não trataremos, aqui, de métodos 

numéricos fartamente encontrados na literatura /£,4 /, mas sim de 

uma solução analítica que fará uso do conceito de autofunçoes.Este 



31. 

método potente e elegante, aplica-se, de maneira "ad-hoc"t a físi

ca de reatores através do conceito de importância neutrônica. 

Na forma em que o sistema (II.2.17) se encontra este me 

todo não se aplica. Isto se deve ao fato de tais equações não gera 

rem um sistema completo de autofunçoes que propiciaria a representa 

ção de quaisquer função do conjunto solução de (II.2.17) em termos 

das mesmas. 

Afortunadamente o conceito de importância retromencio 

nado, subseqüentemente introduzido, produzirá um sistema de equa

ções adjunto ao (II.2.17) que nos proporcionará um conjunto de au

tofunçoes biortogonais suficiente para a representação de qualquer 

função solução do sistema como anteriormente mencionado. 



Ill - IMPORTÂNCIA NEUTRONICA 

O comportamento espaço-temporal de um reator, na apro 

ximação da difusão, é normalmente descrito pelo sistema compacto de 

equações (II.2.17), em termos dos campos escalares, •(*.*) e C(r,t), 

que aqui chamaremos de campos diretos ou entrópicos, por apresenta 

rem ira sentido direto de causalidade em oposição aos campos impor

tância ou adjuntos. As variáveis, tempo e energia (esta discretiza 

da na aproximação da difusão muitigrupo), conferem ao reator duas 

assimetrias peculiares. A assimetria associada ao tempo £ intrinse 

ca a todo sistema difusor não conservativo e é devida à entropiza-

ção do mesmo, na busca inexorável de estados equiprovãveis. A assi_ 

metria associada i energia é própria dos reatores nucleares na des_ 

crição muitigrupo e pode ser interpretada em termos da importância 

neutrônica. 
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No seu processo de alentecimento* o nêutron, gradua^ 

mente, aumenta a sua efetividade ao processo de fissão, adquirin

do eficiência máxima no grupo térmico. Na absorção de um nêutron 

térmico poderá haver a produção de dois ou mais neutrons rápidos. 

Como não há razão alguma para se supor que a probabilidade de pr£ 

dução de um nêutron rápido, por neutrons térmicos, seja a mesma 

que a do alentecimento de um nêutron rápido até energias do grupo 

térmico, fica aqui caracterizada esta segunda assimetria. 

Estas assimetrias podem, de maneira od hoc ser elimi 

nadas na física de reatores, através do uso do conceito de impor

tância neutrônica como sugerido anteriormente. 

Aqui, ao invés da abordagem formal convencional, em 

que um conjunto de equações adjunto ao sistema (IL2.17) é obtido 

e em seguida, os campos escalares a elas associados identificados 

com a importância, apôs interpretação física, preferimos o proce

dimento de conceituar e definir a importância a luz de ;conceitos 

físicos fundamentais pertinentes e, a seguir, deduzir as equações, 

através de um balanço de probabilidades localizadas segundo o pon 

to de vista descritivo de Euler. 

A importância nos proporciona, além de resultados fí 

sicos que caracterizam um processo de medição, um acurado e poten 

te método para análise do comportamento cinetico do reator,quando 

perturbações localizadas são introduzidas nos parâmetros do mesmo. 

(*) Os textos que tratam da física de reatores, em português, usam a palavra 

moderação para designar a moderação propriamente dita, termalizaçao e di

fusão . 
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Suponhamos que em dado momento, digamos t., intro

duzimos uma série de detectores no reator. A resposta destes me

didores será a característica observável no tempo tf, que depen

derá do tipo de medidor escolhido e dos propósitos da medição e 

denotará a contribuição de um dos membros da população ativa do 

sistema a leitura em t . 

Estes medidores poderão ter uma distribuição arbi

trária, mas com saídas superpostas para produzir uma leitura uni 

ca ( devido â linearidade do sistema esta é uma asserção inteira

mente plausível). A esta distribuição identificaremos um campo es_ 

calar, simbolicamente representado por <fr*(r,t) ou C*(r,t) que 

denotará a importância de neutrons ou precursores conforme o ca 

so. Aqui, as variáveis independentes são espaço e tempo que comptã 

recém explicitamente e energia, implicitamente. Em última anãlî  

se, estas variáveis são determinadas pelo processo de medição es_ 

colhido. 

Enquanto os campos entropicos, $(r,t) e C(r,t),des_ 

crevem a distribuição dos neutrons e precursores no sistema devi_ 

do a condições associadas ao passado, os campos adjuntos,$*(r,t) 

e C*(r,t), descrevem a contribuição de cada membro ativo da popu 

lação a um evento detectável no futuro. Temos uma condição ini -

ciai arbitrária associada aos campos entropicos, mas uma condição 

final arbitrária para os campos adjuntos. Somente uma combinação 

escalar adequada destes campos propiciará uma descrição ou repre

sentação do reator em termos de causa (neutrons) e efeito (impor_ 

tância). 

A importância e uma quantidade que se cui^crva por 
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descrever processos associados a entidades físicas (neutrons e 

precursores) que são estaticamente idênticas (os princípios con

servatives são estáticos), a menos das suas características ciné 

tico-dinâmicas (quantidade de movimento), que não é invarian-

te quando o nêutron se difunde, devido às interações com o meio. 

Como o nêutron toma contato com gerações futuras através de sua 

progênie, quanto mais recuado no tempo, maior a importância do 

mesmo. Isto confere à importância associada a cada nêutron um ca 

rater decrescente no tempo e a equação que a governa um caráter 

reverso no tempo. 



IV - DESENVOLVIMENTO DA LEI DE FICK EM ALTAS ORDENS 

PARA A DENSIDADE DE CORRENTE DE IMPORTÂNCIA 

No modelo de difusão a dependência direcional do flu

xo e importância não é explicitamente introduzida como acontece no 

modelo de transporte de Boltzmann. Devido a isto o termo que des

creve o transporte, aqui, ê representado por uma corrente líquida 

média de probabilidades que flui no sentido entrópico para os even 

tos relacionados aos neutrons e no sentido antientrópico para even 

tos associados à importância dos mesmos. 

Consideremos um meio difusor de neutrons no estado e£ 

tacionário. Tomemos um elemento arbitrário de volume, dv, identifi 

cado pelo vetor posicionai r, com seção macroscópica de espalhamen 

to (difusão) l . Os neutrons, inicialmente em dv, difundirão centri 

fuga e isotropicamente, em todas as direções. Para descrever este 

processo de difusão e transporte introduzimos, anteriormente,o con 

ceito de densidade de corrente de neutrons que é conseqüência da 

tendência entropico-maximizadora inerente aos sistemas difusores. 



Em sentido inverso e na mesma proporção está o aporte de importância, 

ao elemento de volume dv, em conseqüência do princípio de conservação 

da importância. Ao afluxo unitário de neutrons de dv, corresponderá, 

em contrapartida, um aporte unitário de importância. Desta forma um 

gradiente de concentração de neutrons potencializará o aparecimento 

de um gradiente de importância em sentido contrário. 

Para descrição matemática deste fenômeno vamos introdu

zir a definição de corrente de importância que simbolicamente denota 

remos por 3*(r,t). £ uma corrente média de probabilidades por unida

de de fluxo, obtida como um máximo entre todas as orientações possí

veis de aporte de importância a dV. Matematicamente, 

3*(r,t) = 4>*(r\t)(-ã)dã 

a 
sendo <J>*(r,t) a importância associada a cada neutron, na posição r, 

no tempo t. 

Reportemos â figura geométrica seguinte, em tudo seme

lhante à figura (1.1), apenas com a inversão do sentido do vetor uni_ 

tário n. 

Figura 2 
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Os neutrons, inicialmente em dv, num meio difusor in

finito, isotrópico e entrópico difundirão centrífuga e isotropica-

mente em todas as direções. No lapso 6t, estes neutrons estarão as_ 

sociados a outras regiões do sistema, pois, em conseqüência da en

tropia inerente aos sistemas difusores, a tendência é a eliminação 

de excessos e deficiências localizadas. Isto acarretara o que cha

mamos, anteriormente, corrente de neutrons. Em conseqüência deste 

transporte de neutrons potencializado pelos gradientes de concentra 

ções dos mesmos e da conservação da importância, aparecerá um outro 

gradiente, não físico, oposto. 

Este gradiente está relacionado â efetividade dos nêu 

trons em interagir com detetores ncutrônicos, ou seja, â importân

cia neutronica. Como esta ê uma quantidade que se conserva, haverá 

um afluxo de importância ao elemento de volume dv na mesma razão 

em que os neutrons escapam do mesmo. Desta forma teremos uma cor -

rente de importância por unidade de fluxo em torno de r, no tempo t. 

A probabilidade de que um neutron em torno de r possa 

alcançar r\ sem sofrer um processo de difusão ou absorção, é dado 

pela probabilidade de transmissão exponencial 

e-Z|r-Í'l=e-Ir (IV#1) 

onde l * la * ls 

E, a probabilidade de que este neutron interaja com o 

meio através de um processo de difusão, na distância elementar,dr , 

após o trajeto r • |r - r'l ê dada por 
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ILdr (IV. 2) 

y ê a seção macroscópica de difusão. 

Enquanto a probabilidade associada ao elemento de ân

gulo sólido dil e à direção do unitário (-n) será 

I Z 2 L L 1 * . = _ -£2s§_da (IV.3) 
Ait Air 

C o m b i n a n d o as probabilidades anteriores c o m o p r o d u t o s de_ 

vido ã natureza dos eventos envolvidos, tomando a importância por 

partícula na posição r, como 4>*(r),e extendendo a todo o sistema a-

través de integração em coordenadas esféricas, teremos 

j m o « _ 
3*(r,t) = - —— ///$*(r,t)e r cose sen6 dr d© d<p (IV.4) 

4* o ir o 

Observando a expressão (IV.4), notamos a identidade for 

mal entre ela e a expressão ( 1.5), a menos do sinal. 0 sinal nega 

tivo na corrente de importância aparece devido a inversão em rela

ção a corrente física de neutrons. Desta forma, usando os resulta

dos anteriormente obtidos, quando da dedução da corrente de neu

trons, teremos 

N Z_ 
j* = z L___ v" ò*(í) com n ímpar (IV.5) 

n=l (n+2) In+1 

Tomando-se apenas o primeiro termo de (IV.5), ou seja, 

fazendo-se n « 1, obtemos a expressão convencional da Lei de Fick 
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para a corrente de importância 

j*=—Vv<fr* ( IY-6) 

3 r 

Como o nêutron só produzirá importância onde houver 

sistema físico qualitativamente suficiente, as condições de contor 

no de 3(r,t) e 3*(r,t) serão idênticas. A superfície extrapolada será, 

portanto, comum a ambas. 



V - EQUAÇÕES DOS CAMPOS IMPORTÂNCIA DO REATOR 

A parte formal do procedimento dedutivo das equações 

adjuntas é o mesmo desenvolvido quando da obtenção das equações dos 

campos entrôpicos, fluxos de neutrons e densidade de precursores, 

apresentadas anteriormente. 

Seguindo o método de abordagem onde supomos a intera 

ção localizada de neutrons e núcleos no espaço de fase e escre

vendo as alterações que se processam no mesmo, pela contabilidade 

dos processos, através do princípio de conservação das entidades en 

volvidas, obteremos, na passagem ao limite, as relações entre as 

diversas grandezas relaventes. 

A principal vantagem da introdução das equações adjun 

tas decorre do fato de elas permitirem o tratamento variacional do 

reator bem como produzirem um sistema biortogonal de autofunções 

suficiente para representar qualquer função do mesmo em termo de

las, além de nos permitir descrever o sistema por uma caracterís-
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tica observável, pois agora, o sistema será tratado através de 

um funcional bilinear da importância e fluxo neutronicos. 



V.I - EQUAÇÃO C'JE GOVERNA A IMPORTÂNCIA NEUTRÔNICA 

Como largamente frisado em toda extensão deste traba

lho, o modelo de difusão emerge do balanço local de probabilidades 

em um elemento fixo arbitrário de volume do reator. Tomemos este £ 

lemento fixo arbitrário de volume no espaço de fase. Em seguida es_ 

creveremos as alterações de importância nele efetuadas no lapso ôt. 

No transcurso deste lapso de tempo poderá ocorrer um dos seguintes 

eventos revelantes, para o reator de fissão, no elemento de volume 

dx. (1) o nêutron através do processo de difusão e sucessivas coli 

soes com o meio poderá escapar de dx; (2) poderá ser absorvido e 

provocar fissão, ou simplesmente ser capturado, não mais contri

buindo ã reação em cadeia; (3) se provocar fissão,alguns produ

tos dela, instáveis, por possuirem em seu núcleo, neutrons em exces_ 

so, produzirão neutrons com um certo retardo de tempo, cm relação 

àqueles diretamente produzidos em fissão. Estes fragmentos emisso-
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res de neutrons são denominados precursos de neutrons. 

A cada evento envolvendo o neutron no espaço de fase 

está associada uma probabilidade. Estes eventos são altamente de

pendentes da energia e portanto das alterações cinético-dinâmicas 

ocorrida devido à mudanças no estado de movimento dos neutrons nos 

seus processos de alentecimento e difusão. Dado que estas altera

ções não são instantâneas, decorre que a importância ê uma variável 

do espaço de fase e tempo. 

Fixando-se o elemento de volume dx, em torno da posi

ção x e escrevendo o balanço de processos ocorridos em dx, no lapso 

Ôt, determinaremos as variações temporais da importância no espaço 

de fase. Literalmente, podemos escrever a seguinte equação 

importância em importância produção de produção de 

dx no tempo * que existia + importância + importância (V-l.l) 

t + ôt em dx no em dx no em dx no 

tempo t lapso ót de lapso ôt 

vido aos neu aos precur-

trons prontos sores 

Para obter uma equação matemática temos que substituir 

a expressão literal por símbolos apropriados. Na passagem do fini-

to ao infinitamente pequeno através do processo de limite,teremos, 

puntualmente, a razão de alteração entre as grandezas relevantes na 

forma de uma equação diferencial. A conexão entre acontecimentos 

espacial e temporalmente distanciados será levada a termo pelo pro 

cesso de integração ou aproximação em termos de diferenças finitas. 

Identificando a cada termo literal da expressão um símbolo apro-
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priado, teremos 

<f»»(x,t*«t)dx = •*(x,t)dx • H(x,t)*»(x,t)dx«t • (V. 1.2) 

• L(x,t) 0(xtt)dx«t 

onde $*(x,t) é a importância por neutron no espaço de fase 

no tempo t; 

C*(r,t) ê a importância por precursor no espaço de fa

se no tempo t; 

H(x,t) e L(x,t) representam, respectivamente, a taxa 

de variação de importância devido aos 

processos ocorridos com neutrons e pre 

cursores em dx no lapso ôt. 

Dividindo, ambos os membros de (V.1.2) por dxdfit,trans 

pondo e tomando o limite com 6t — tendendo a zero, ficamos com 

^ r(? rt,5tM»(x rt) m ag&ti =H(x,t>t>.Cx,t) + (V.1.3) 

+ L(x,t)C*(x,t) 

Para determinarmos a forma e os elementos de H(x,t) e 

L(x,t) o procedimento, ainda que semelhante, não será o mesmo ado

tado quando da dedução das equações de campos entrópicos. Isto se 

deve ao fato de a função adjunta, diferentemente do fluxo, não mu

dar de forma com uma mudança de variável .Se <f*(v ) é o efeito de um neu

tron de velocidade v , teremos a mesma efetividade para $*(E0) ou 

4»*(u0). Desta forma temos que **(v0) = **(E0) = •*(U0)» 
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Ea razão disto teremos que introduzir a discretizacao apenas e» e-

nergia pois •*(x,t) i •*(r,t) e C*(x,t) s C*(r,t). Então 

3^>(?,t) = H(r,t) f*(E) $»(r,t) • Ur.t) f»(E) C»(r,t) (V.l .4) 
3t 

ou premultiplicando-se (VI1.4) por f*(E)~ , temos 

f»(E)-l ty(r,t) = H ( * t ) ̂ (J f t ) + L(Jtt) c»(r,t) (V.l .5) 
at 

Escrevendo a equação (V.1.1) para um grupo genérico,g, 

resulta a seguinte expressão que é* obtida, mutatis mutandis, de ma 

neira análoga ã expressão muitigrupo dos canpos diretos 

- -*- % £ ^ - = V.Dj v^Cr.t) -I l 4g(f ,t) • V ZS fcft.t)* 
vg 3t a » 9T9 h=lh.gh 

(V.l.6) 
N M 

• Ci-0)* rg
f ̂  xR 4tf?,t) • vg ij ̂  BM c.Cr.t) 

Esta expressão poderá ser escrita en foma compacta 

definindo as seguintes matrizes e vetores 

rv.of- z\ 

A= 

^ 2 

V.[Ç V? l\ 
"2»N 

O V.DJV^IJ 

(V.l.7) 

(N x N) 



rv2z[ 

F*= • ' o * 

Lo 

O 

K (N x N) 

47, 

( V . l . 8 ) 

V 

h 
h 

h 

*2 

X2 

x„ 
2 

XN 

XN 

X., 
N J 

(N x N) 

( V . l . 9) 

e*= 

*i h 

h h 

h h 

*k 

N 

N (N x M) 

( V . 1 . 1 0 ) 

r- r2 

L 4>fi J 

(V.l. 11) 
c* = 

c i 

c* 
«- N 

( V . l . 1 2 ) 

.V*1 3&L = [A* + (1-p) x * F*] <J>» + 3*F»C* 
3t 

( V . l . 1 3 ) 

Comparando ( V . l . 1 3 ) com ( V . 1 . 5 ) r e s u l t a 
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f*(E) = -V 

H = A* + (l-B)x; F* = M* 

L = A*F» = P* 

E a expressão (V. 1 .13) ficará determinada na seguinte forma 

.V1 2ÍLL = M»<|>» + P»C* (V.l .14) 
3t 

O sinal negativo na derivada temporal indica que a im 

portância por partícula e decrescente no tempo. 

É conseqüência da conservação da importância total e 

da redução da importância por partícula com o tempo. A descrição do 

reator por um funcional bilinear do fluxo e importância, obtida co 

mo uma combinação escalar destas, produzira um sistema conservati

ve, estacionario, pois este procedimento eliminará a assimetria a£ 

sociada a variável tempo,inerente ao aos sistemas difusores não con 

servativos. Isto propiciara o tratamento matemático do reator atra

vés do potente e elegante método do cálculo das variações. 



V.2 - EQUAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DOS PRECURSORES 

Os precursores de neutrons atrasados ou diferidos são, 

como anteriormente dito, produtos de fissão instáveis,com excesso 

de neutrons em seu núcleo e, de cuja estabilidade, alcançada por 

decaimento, resulta a emissão de neutrons. Cada precursor ê carac

terizado pela sua constante de decaimento, Am. Como os precursores 

contribuem para a reação em cadeia, a cada um esta associada deter 

minada probabilidade de produzir importância no reator. Tomando o 

elemento de volume dx do espaço de fase, verificamos que, em rela

ção aos precursores, nele poderá ocorrer: (1) produção de precurso 

res em fissão; (2) decaimento de precursores com conseqüente pro

dução de neutrons. 

A cada processo está relacionada certa contribuição ã 

reação em cadeia. Literalmente, a equação de conservação aa impor

tância para precursores em dx, virá como 
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importância dos importância dos variação de iir- variação de 

precursores em = precursores em + portância em dx + importância 

dx no tempo dx no tempo t no lapso ót de- em dx no 

t + ôt vido a produção lapso 6t de 

de precursores vido ao de

caimento dos 

precursores 

(V.2.1) 

neira 

Simbolicamente podemos representá-la da seguinte ma-

C*(x,t + «t)dx = C*(x,t)dx + J(x,t) <|>*(x,t)dxôt + 

+ K(x,t) C(x,t)dx6t CV.2.2) 

onde C*(x,t) importância por precursor no espaço de fase 

no tempo t; 

<f>*(x,6) importância por neutron no espaço de fase no 

tempo t; 

J(x,t) e K(x,t) são, respectivamente, taxa de varia

ção de importância em dx devido ã pro 

dução de precursores e desaparecimen

to dos mesmos 

Dividindo-se ambos os membros de (V.2.2) por dxôt, tranŝ  

pondo e tomando o limite quando 6t tende a zero, teremos 

3C#(x>t} = JCx,t) <|>*(x,t) + K(x,t) C*(x,t) (V.2.3) 
o t 

introduzindo o fator discretizante g(X), 
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3C*(r,t) = J(í,t)g(A) <t>*(í,t) + K(r,t)g(X)c*(r,t) 
3t 

(V.2.4) 

•os 

Escrevendo a equação .(V.2.1) para a espécie m tere-

»?'•« N 
i T - = Xm iílX^(r.t)-X.c a(l ft) (V.2.5) 

Esta equação, após desenvolver o somatório e definir 

as seguintes matrizes 

A*= 

O 

O" 

*M 

(V.2.Ó) 

Y*-

X, X, 

Xl X2 

*M 

*M 

*M 

(V.2.7) 

tomará a seguinte forma 

— = A* XIS 4 * - A*C« 
3t d 

(V .2 .8 ) 

Comparando (V.2.8) com (V.2.4) determinamos 

g(A) = A* e K(r,t) = - I (V.2.9) 
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J(r,t) = A* xg = N* (V.2.10) 

Q» = _A« (V.2.11) 

çao 

Desta forma (V.2 .4) se transformará na seguinte equa_ 

3C» 

3t 
= N»<|>* + Q*C* (V.2.12) 

0 sistema adjunto de equação será 

V"1 - ^ = M*<f>* + p*C* (V.2.13) 

3C» 

3t 
= N*ty* + Q*C* 

onde todos os operadores e vetores já foram determinados. 

O sistema (V.2.13) poderá, ainda, ser escrito na s£ 

guinte forma super compacta 

3t 
(V.2.14) 

Definindo as seguintes supermatrizes 

M» P* 

B* = (V.2.15) 

N* Q* 



S3. 

-1 

T = 

O 

OI 
(V.2.16) 

\|f# = 

4» 

C* 

(V.Z.17) 

A supermatriz T não leva os asteriscos devido ao fato 

de a transposta de uma matriz diagonal ser idêntica a ela mesma. A 

matriz identidade, I(MxM), mais uma vez foi usada apenas para com

posição de supermatriz T. Sendo identidade,a matriz I terá apenas 

um caráter operacional, não afetando os valores numéricos. 

Observemos que cada matriz do sistema adjunto é a trans 

posta da matriz homologa do sistema entropico. Esta transposição é 

a responsável pela eliminação da assimetria em energia que aparece 

na descrição da difusão muitigrupo do reator. 

Sendo a equação (V.Z. 12)formalmente idêntica a(II.2.17) 

teremos condições de contorno também idênticas em forma, ou seja, 

dV<|>g(R,t) 4g(R,t) = 0 (V.2.18) 

onde R e d denotam, como antes, a fronteira exterior e distância ex 

trapolada média para a importância neutrônica. A continuidade nas 

interfaces internas será assegurada pelas seguintes expressões 

Cg(í*,t). Cg(*-,t> (V.2.19) 



<fe(r+,t) =<fe(r-,t) (V.2.20) rg ' Tg 

Dg(r+,t) vTj^tf+.t) = D^r-.t) V^»(í-,t) (V.2.21) 

Os campos diretos por apresentarem um sentido normal de 

causalidade, têm condições iniciais arbitrarias associadas; os cam 

pos ajuntos apresentam um comportamento reverso no tempo e, portan 

to a eles, associaremos condições finais arbitrárias da forma 

<tg(r,tf) =gg(r) (V.2.22) 

CJ5(?'tf) = h m ( ? ) (V.2.23) 

Acrescenta-se ainda que as funções adjuntas, a exem-

pio das funções d ire tas , devem ser de c lasse Cn em R , pos i t ivas e 

f i n i t a s em seu domínio de definição. 

Neste ponto o sistema es tá totalmente caracterizado ma 

tematicamente, pelo seguinte conjunto de equações e suas condições 

i n i c i a i s e de contorno 

f ü = B4> + S 
3t 

at 

que são equações diferenciais parciais lineares de segunda ordem 

nas variáveis t|>(r,t) e iji*(r,t). 



VI - COMPORTAMENTO DO REATOR 

A característica central dos sistemas difusores homogê

neos contínuos não conservativos é a sua tendência de comportamento 

globalmente uniforme. Fisicamente isto se deve ao fato de tais sis

temas serem ineratemente geradores de entropia; matematicamente,pela 

severidade das condições de contorno usuais impostas, que forçam a 

distribuição a zero, nas superfícies externas, tendendo a dominar 

qualquer variação interna, local, com o tempo. 0 reator nuclear é 

um dispositivo cujo comportamento físico o coloca nesta classe ge

ral de sistemas físicos. Sistemas com tais características apresen 

tam uma quintessência matemática devido â inerente linearidade as

sociada aos mesmos. 

Os sistemas lineares evoluem no tempo de forma que 

condições iniciais arbitrárias a eles impressas, rapidamente desa

parecem a não ser pela magnitude do seu estado inicial. Isto se deve princi-
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palmente ao forte acoplamento entre as partes do sistema.permitin

do que as entidades móveis prontamente respondam aos gradientes que 

potencializam o transporte.no sentido da equalização das concentra 

ções, diminuindo os excessos e deficiências localizadas. Após a peir 

turbação ser distribuída a todo o sistema, teremos uma distribuição 

estacionaria persistente na qual o sistema permanecerá até que no 

vãmente seja desequilibrado. Desta forma o comportamento de um si£ 

tema linear e,portanto do reator.poderá ser representado em termos 

matemáticos pela superposição de uma resposta transiente,durante a 

qual qualquer perturbação localizada está distribuindo-se pelo sis_ 

tema, mais uma resposta persistente na qual o sistema funcionará 

numa condição estável. Tal superposição ê válida tanto para a dis

tribuição dos neutrons (fluxo) como para a contribuição (importân

cia) dos mesmos a determinado processo. 

Uma fonte independente de neutrons terá tão somente o 

efeito de distorcer a forma natural da distribuição neutrônica, em 

razão desta não ser uniforme. Contudo, não modificando as caracte

rísticas do sistema, a sua linearidade será preservada e a distri

buição persistente continuará independentes das condições iniciais. 

Diversamente, os sistemas não lineares comportam anô-

malamente.com respeito a condições iniciais a eles impostas, em r£ 

zão do acoplamento, influência mútua dos parâmetros do mesmo no de 

correr do processo. Como exemplo, citemos o caso dos reatores de 

coeficiente de temperatura positivo. 

As autofunções de um reator não uniformemente pertur

bado não são as mesmas do reator original. Matematicamente isto se 

deve ao fato de que, após a perturbação, o reator ê fundamentalmen 

http://transporte.no
http://malamente.com
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te um outro sistema. Seja pelas equações diferenciais, seja pelas 

condições de contorno, ou ambas. Além do mais, as autofunções do nç_ 

vo sistema, apesar de ortogonais entre si, não o são em relação às 

autofunções do sistema não perturbado. Essas asserções vêm'de con-

siderações concernentes ao reator na sua abordagem da teoria da di 

fusão em um grupo apenas. Contudo no tratamento muitigrupo as auto 

funções nunca são ortogonais entre si,, seja no reator crítico ou 

no reator perturbado. No entanto a descrição do reator através de 

dois campos escalares propiciará,como frisado anteriormente, a ge

ração de um conjunto biortogonal de autofunções, tornando o siste

ma representável por uma superposição de tais autofunções. 

Os autovalores correspondentes às autofunções geradas 

pelos sistemas entropico e adjunto são iguais em módulo e de sinais 

contrário. 

Para vermos isto vamos introduzir, neste trabalho, a 

seguinte demonstração matemática. 

Tomemos as equações dos campos entrópicos (livre de 

fonte independente de neutrons) e dos campos adjuntos 

T|| = B* (VI.1) 

. T 5 C sB*t» (VI.2) 
at 

multiplicando (VI.1) por 4,*, (VI.2) por ^, subtraindo a segunda da 

primeira e integrando em todo o volume do reator, resulta 



( A (,|,*Til,)) =fy*fy) - <*B»**> (+) CVI.3) 
dt 

Em virtude da comutabilidade dos operadores B e B*. o 

segundo membro ê nulo. 

<—(*»T*)> = 0 CVI .4) 
dt 

Este resultado mostra-nos, em termos matemáticos, que 

a combinação escalar de i|>* e $ produz um sistema estacionario apro 

priado ao tratamento variacional. 

Desenvolvendo a expressão (VI.4) e considerando que 

estamos integrando sobre um elemento de volume arbitrário, temos 

_L Ml = _ J_ J4. CVI .5) 
** 3t i|> 3t 

Nos sistemas lineares, a separação de variável produz 

exatamente estas expressões que são identificados com os autovalo-

res do sistema 

1 3il> 

Jç *£..„• (VI.7) 
* 3t 

(+) <t > esta notação indica uma integração sobre variáveis contí
nuas e somatório sobre variáveis discretas. 
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de onde concluimos, formalmente, que os autovalores dos campos en 

trópicos e adjuntos são iguais em módulo e de sinais contrários. 

Este resultado emerge naturalmente em conseqüência da 

conservação da importância cuja expressão matemática é* dada pela 

equação (VI.4). Para melhor entendermos o significado da expressão 

(VI.4)reescrevarao-la na seguinte forma 

— <(T*TT)> - 0 (VI.8) 
dt 

Observamos imediatamente que a integral representa a importância. 

total do reator. Portanto a equação (VI.4) obtida nesta seção expres_ 

sa o princípio de conservação da importância. 



VII - SOLUÇÃO DAS EQUAÇÕES ENTROPICAS E ADJUNTAS 

Tomemos novamente as equações 

ü_=w e -T2í-=B1r» 

at at 

A natureza das soluções destas equações é determinada 

pelas propriedades das matrizes B e B*. 

Estas matrizes devem ser essencialmente não negativas 

e irredutíveis para que possuam uma única autofunçao estritamente 

positiva, 9 ou 9*, com um único e simples autovalor real, u ouw*. 

respectivamente para B e B*. A parte real destes autovalores é 

maior que a parte real de quaisquer outros autovalores. Além do 

mais, w ou w* cresce quando qualquer um dos elementos da matriz 

cresce. 

Se cada região elementar do reator contém elementos fí 
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seis e se, em cada grupo de energia neutrons podem ser introduzidos 

por fissão, difusão e decaimento de precursores, então Be irredutí

vel. Por representar a probabilidade de produção líquida de neutrons 

em determinada posição e instante, esta matriz será essencialmente 

não negativa. Como a matriz transporta, B*, que representa a prob£ 

bilidade de produção líquida de importância em todo o reator, tem 

a mesma natureza que a matriz, B, ela terá também o mesmo espectro 

de autovalores como demonstrado anteriormente. 

Conforme Varga e Martino /15/ estas soluções são as 

seguintes 

<<P*q>> 

•»(!)• ft»*(0) e""* <p» + «e-* (VII.2) 

onde ^(0) e i|)*(0) são vetores coluna não negativos de B e 

B*, respectivamente; 

<p e <p* são as únicas autofunções positivas de B e B*, 

respectivamente. 

Acrescente-se ainda o seguinte resultado/6/, 

u>> R e(ü>) 

(VI1.3) 



VIII - FORMULAÇÃO PERTURBATIVA DA EXPRESSÃO DA REATIVIDADE 

Tomemos a equação que representa o comportamento en-

tropico do reator na sua forma dependente do tempo,livre de fonte 

externa de neutrons 

T22L = B* cviir.i) 
at 

a Teescrevamos a matriz do operador B, como a soma das matrizes A, 

que responde pelos eventos que descrevem o que acontecem aos neu

trons, apôs cs mesmos serem gerados em fissão e, a matriz XF, que 

representa & produção total de neutrons, em determinada região do 

reator em um instante qualquer. Este procedimento deixa a equação 

an* rir.r na seguinte forma 

T Ü = (A • XF)* (VIII. 2) 
3t 
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Se, no sistema descrito pela equação acima,a produção 

de neutrons, em cada instante, superar (for menor) que o desapare

cimento dos mesmos, a evolução temporal será divergente (convergen 

te). Se a produção e o desaparecimento forem iguais, o reator estia 

rã no seu estado crítico. 

Matematicamente pode conseguir-se com que o reator se 

faça crítico, introduzindo, na matriz produtora de neutrons, um fa 

tor que conduza o sistema a uma situação artificial de criticalida 

de. Nestas circunstâncias teremos um reator crítico virtual asso -

ciado ao reator real, representado pela seguinte equação 

« o ^ T T 2 •-•0-
Bo*o (VIII.3) 

o 

onde os subíndices zero indicam o estado crítico do reator. 

Suponhamos, agora, introduzida, no sistema crítico,uma 

perturbação. Tal perturbação poderá afetar um, alguns ou todos os 

parâmetros do operador podendo, inclusive, ser função da posiçãoJEm 

geral, tal perturbação muda o estado crítico do sistema. Seja na 

magnitude do autovalor que responde pelo nível de potência,seja na 

forma da autofunção correspondente. Devido â linearidade do nosso 

sistema, podemos representar tais perturbações em forma desacopla-

da. Assim a perturbação introduzida poderá atuar na forma do flu

xo , função das coordenadas, e no autovalor, X, que tem tão somente 

o efeito de ampliar ou reduzir o nível de potência do sistema, re-

Ttmiiuzindo-o a um novo estado crítico, em geral, diverso do ini

cial. A equação do sistema perturbado será 
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(B + ffl + ffi ) i|> = 0 (VIII .4) 

onde 

6B = ÔA + x«F (VIII .5) 

6B x=6(i) xF (VIII .6) 

Tomando a equação da importância na forma independen

te do tempo, para o reator crítico não perturbado 

B*i|»* =0 (VIII .7) 

premultiplicando-seCVIII .4) por i|»* e(VHI.7) por 4>, integrando-se em 

todo o volume do reator e subtraindo a segunda da primeira 

flflBo*» " (V*&® + <*S«Bi|>> • <*S«BX*> = ° (VIII .8) 

Da teoria das matrizes segue o resultado 

&g'eb$-6egi& (viu.9) 

Assim(VIII.8) , se reduzirá a 

<**6B̂ > •<U£ôB^>=0 (VIII .10) 

Substituindo-se (VII15) e (VIII.6) sm (VIII. 10) teremos 
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vidade 

1 <*S ** 
6(J_) = 2 (VIU.il) 

Definindo a reatividade /2/, p, como 

p=-6(4-) (VIII.12) 

Temos, finalmente, a expressão perturbativa da reat:.-

<*5 ®*> 
P = (VIII.13) 

<*S XF*X 

Esta expressão ê exata dentro das aproximações da teo 

ria da difusão multigrupo.(Ela tem a mesma forma no modelo de trans 

porte de Boltzmann). Nos casos práticos de pequenas perturbações em 

6B, os efeitos de segunda ordem e superiores são despresíveis e a 

expressão (VI1.13) se torna a seguinte 

(i>* 5 B * > 

'-»B»r«° (VIH-14) 

dada inteiramente pelas características do reator inicial,não per

turbado, e da perturbação introduzida. 

http://VIU.il


IX - VIDA MEDIA EFETIVA DOS NEUTRONS PRONTOS 

Reescrevamcs as equações dos campos entropicos e ad

juntos na seguinte forma 

V " 1 - ^ - =M<j>+NC ( I X . 1 ) 
3 t 

y-i&L = M*<f>* + N*C* (IX.2) 
3t 

Mult ip l i cando-se : ( I X . l ) por <(> e ( IX.2) por <fr*, i n 

tegrando-se em todo o volume do reator e subtra indo-se a segundada 

primeira, obtemos o seguinte resu l tado 

<— tyVty =0 (IX. 3) 
dt 
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ou, comutando os operadores e <,> 
dt 

^(••vS^-O (IX.4) 

A integral entre parênteses representa a inportância t(> 

tal do reator produzida pelos neutrons prontos. A equação (IX.4)es 

tabelece que a importância total ê invariável no tempo, ou seja, ê 

constante. Desta forma a equação (IX.4) poderá ser escrita como 

<<j>* v_1(t>> = C (IX.5) 

Enquanto a equação (IX.5) representa a importância to_ 

tal no reator, a taxa de produção de importância será dada pela ex 

pressão seguinte 

<<t>*xN>> .(IX.6) 

No lapso ôt, a importância produzida será 

«t^>*XF<t>> (IX.7) 

Devido ã conservação da importância, teremos 

<<K_1*> = «t<4>»XF# (IX.8) 

Particularizando 6t • t , onde l é a vida média efe

tiva dos neutrons prontos, resulta 
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Em dois grupos a expressão anterior tomará a seguinte 

forma 

<*1*1/v1>+<(|>2*2/v2> 

* - f-S (IX.10) 
F < v E 2 * l * 2 > 

e, em um grupo apenas, teríamos a seguinte expressão 

<0/v> 
£ = j — (IX.ll) 

p <v2T4*ò> 



X - EQUAÇÃO DA REATIVIDADE 

RELAÇÃO ENTRE p, l e w 

Tomando as equações do reator, a dos campos entrópi

cos, livre de fonte externa de neutrons; a dos campos adjuntos, na 

forma independente do tempo referida ao reator crítico nâo pertur

bado 

at 
= B * 

B» *• = 0 
o ro 

(X.l) 

(X.2) 

onde 

M N 

Qj L BF 

(Ml-B)XpF XdA" 

-A 

(X-3) 
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*l-

'% 

JÇ 

•r 

« ; -

= 

" " ; 

- ^ S 

XjjA 

(X.4) 

Supondo o reator em regime de período estável e que 

neutrons e precursores tenham a mesma distribuição espacial e ex

pectro de autovalores 

-3? = * (X.5) 

onde cd é o autovalor de maior valor real dentro do expectro. Intro 

duzindo-se (X.5) em (X.l), resulta 

u>T* = B* (X.6) 

premultiplicando-se (X.6) por i|>* e (X.2) por ij/, integrando em 

todo o volume do reator, e subtraindo a segunda da primeira, tere

mos 

w <«T«>=<«Bi|i-*B*i|*> 
oTo 

(X.7) 

zes 

Com o seguinte resultado, obtido da teoria das matri-

(WW) =<*SBn*> 0 T0 o o1 
(X.8) 

a equação (X.7) , assumirá a forma seeruinte 
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<•> <*£T+> = <** ( B - B ) *) (X.9) 

Por definição 6B * B-Bo e denota a perturbação intro

duzida na matriz do operador B. Desta forma teremos 

<•><*£ T+> = < « « B *> (X.10) 

Como as constantes de decaimento dos precursores não 

são afetadas pela perturbação, 6B = B-Bo, será expressa como 

do que 

ÔB= 

(1-B) Xp & +«A 

_66F 

O 

O 

(X.il) 

Substituindo a expressão de ÔB em (X.10) e lembran 

* = 

4 

•0 = 
Co 

T= 

v-1 O 

o 

temos 

cu< 

4>S ç-1 6 <t> 

KJ 
(1-B)XD«F^ÔA O 

BôF O 

4> 

> 

c 

(X.12) 
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Efetuando os produtos matriciais indicados 

wflgV1* • cg IC> = <<(> t[(l-B)Xp «F+«A]<t,> + Cg06 F<̂  (x.13) 

Do sistema de equações Ü>TI|> = Bj|>, extraímos 

uIC = 0 F<|> -AC (X.14) 

explicitando-se o vetor C 

C = (ul + A)"10F<|> (X.15) 

Do sistema de equações B*4>* = 0, encontramos 

CS = xg 4>g (x.ié) 

A equação anterior (X.16) significa, fisicamente, 

que em um reator crítico*" , o precursor é tão importante quanto o 

neutro por ele produzido. Em razão disto, neste ponto, eliminamos 

formalmente os precursores de nossas equações. 

Substituindo-se (X.15) e (X.16) em (X.13) re 

suita i i 

wflç v 4>+xg 4>g Ku>i+ArV<|>> = #»[a -B) X p 6T+ ÓA] <}>> • 
xg <tçB«F4>) 

- " _ (X.17) 
C1) 0 precursor é mais importante que o neutron no reator subcrítico e menos 

importante no reator crítico. 
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<" Xj <t£ > = <<t»* Xd u > ( X a 8 ) 

e substituindo-se em (X.17), teremos 

u<$» V"'<|>+<|>«xd(wi + A)_,BF<|>) = (X.19) 

<<|>* [.(1-6) X d « r + « A 3 + > + ^ x d B 6 F ^ 

Por inspecção verificamos que 

M 
Bxf - B* x3 ̂  Bxp = Xd B = (^ Bj xd (X'2°) 

Desenvolvendo X-.(wI+A)~ 0, obteaos 

Xd(u)I+A)"
16= £ -5 X o (X.21) 

m + u 

Introduzindo-se os resultados . (X.20) e (X.21)em 

(X.19) e simplificando, resulta 

M B 

«<<!>S v " 1 * > * w < <p» z J? x D F<t>> = 
n = 1 X O > + Ü , 

<<t>S^p « F + fiA) 4» 
(X.22) 
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Dividindo-se ambos os lados da equação (X.22) por 
M 8 

<**XnF*
> e lembrando que J — — é um escalar, ficaaos COB 

u> + w £ = H (X.23) 

Comparando-se com resultados anteriormente obtidos,te 

•os que 

" «S»pF# 

Esta ê a vida média efetiva dos neutrons prontos e 

0 c — = £ = _ fv 251 

é a expressão per turba ti va exata da reatividade no modelo de difusão 

multigrupo. 

Coe estes resultados a equação da reatividade virá na 

seguinte forma 

p = w (£, + £ _ü ) (X.26) 
»* »=1 A. 

m • u 

Desta forma,para cada p teremos um conjunto de M+l va

lores de w. 



XI - INTERPRETAÇÃO CINETICA DA REGIÃO DE ARMADILHAMENTO 

DE FLUXO 

Reescrevamos as expressões perturbativas da vida efe

tiva média dos neutrons prontos e reatividade 

(XI.l) p 

K 

<4>S 

«g 
n 

XF<|>> 

( 6 A + X 6 F ) <f>> 

XF<|>> '(XI. 2) 

Para a região de armadilhamento de fluxo teríamos a 

expressão (XI .2) reduzida a 

<(|>S «A<(>> 
P= — r (XI.3) 

4Ç X F # 

De (XI.l) e (XI.3) obtemos 
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<<|>» 6A<(,> 

Como o denominador ê constante e a região produtora de 

neutrons é fracamente acoplada ao armadilhamento de neutrons, resul_ 

ta que, uma variação súbita ou lenta na produção de neutrons afe

tará apenas levemente a relação p/íD através de 6A. Isto nos auto 

rizarã a dizer que em transitório de potência o armadilhamento de 

fluxo não terá influência relevante na cinêtica e dinâmica do rea

tor. 



XII - DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Devido ã natureza essencialmente físico-matemãtica des

te trabalho, não houve a intenção de obter-se resultados numéricos. 

Por esta razão, este epílogo terá um carác . eminentemente de dis

cussão, uma vez que as conclusões já constam do texto, seja atra

vés de comparações, simplificações ou identificações dos resultados 

obtidos com os encontrados na literatura. 

Na dedução da Lei de Fick, para altas ordens, foi in

troduzido o gradiente de ordem n, que emergiu naturalmente, em ra

zão da relação unívoca que existe entre a derivada direcional de 

uma função e o seu gradiente. Esta expressão, assim obtida, visa 

melhorar a precisão e extender a faixa de aplicabilidade do modelo 

de difusão, sendo mais apropriada ã geração de resultados numéri

cos, de vez que sua aplicação analítica traria complicações acentua 

das. 
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As equações dos campos escalares (importância e fluxo 

de neutrons), na forma dependente do tempo, foram introduzidas para 

harmonia do texto e deduzidas em dois passos formais. No primeiro 

passo, a variação temporal da importância e população de neutrons 

foi estabelecida no espaço de fasa. Em seguida, foi introduzida a 

discretização da energia. Este expediente proporcionou a determina

ção dos operadores B e B*, por comparação das equações obtidas com 

as equações ordinárias da Teoria da Difusão de Neutrons. 

A teoria de perturbações, no seu formalismo ordinário, 

pressupõe um sistema crítico, não perturbado, representado pelo sis_ 

tema de equações adjunto e, o mesmo sistema perturbado, representa 

do pelo sistema direto de equações, na forma dependente do tempo,ou 

não. Através de um procedimento formal próprio, os parâmetros relê 

vantes são obtidos como razões entre funcionais integrais bilinea-

res do fluxo e importância. 

Aqui, o formalismo usado foi o mesmo. Entretanto, a vi_ 

da média efetiva dos neutrons prontos, foi estabelecida de maneira 

diferente, atra»és da combinação das equações de fluxo e importân

cia, ambas na forma dependente do tempo e do princípio e conserva

ção da importância. Este princípio é matematicamente expresso por 

A * -1 

< — O v <|>> = 0 
dt 

As soluções das equações foram obtidas através do meto 

do das autofunções dos operadores B e B*. Estas autofunções formam 

ura sistema completo, permitindo-se a representação de $ e $ * , em ter 

raos das mesmas. Cada autofunção pode ser v i s t a como uma representação mo 
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dal da população e importância neutrônicas, cada qual evoluindo se 

gundo o seu próprio modo, de maneira não interferente. 

Um dos grandes problemas da teoria de perturbações é o 

cálculo do fluxo perturbado, que também é uma incógnita do problema, 

a não ser em pequenas perturbações, onde pode-se admiti-lo igual ao 

fluxo não perturbado. Contudo, supondo-se a suficiência do método 

das autofunções, ela é uma teoria geral, que poderá ser aplicada a 

reatores nus, com refletores, no cálculo do efeito DOPPLER; barras 

absorvedoras excêntricas ou não, parcialmente introduzidas ou com 

inserção total; depleção do combustível, reatores com "flux-trap",£ 

feitos de isótopos endõgenos absorvedores (venenos) e as diversas 

perturbações inerente ã operação e funcionamento dos reatores de 

fissão. 

Para exemplificar, será apresentada uma aplicação, em 

dois grupos, para o cálculo de um elemento absorvedor excêntrico, par

cialmente inserido, em um reator sem refletor. 

Este é um caso típico de aplicação da teoria de pertur 

bações, onde os métodos analíticos ordinários são muito complicados 

para serem aplicados. 

Em dois grupos, a expressão da reatividade toma a 

seguinte forma 

p—C/ôEj*J0* dv VôE2*20*2
dv)//vZ2*10,,>2dv (XII.D 

onde todos os termos já foram previamente definidos. 

As integrais do numerador são calculados para o volume 

da barra de controle, que terá comprimento total, h, e raio, a. A 

integral do denominador é extendida a todo o volume do reator. 
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Para visualização geométrica do problema vamos nos re

fer ir ao esboço seguinte: 

,4,1 
H 

A importância dos grupos rápido e térmico será repre

sentada, respectivamente, por 

•ío-^Vo*-1*!2^)"»*) 

• í * A J (—*-—r)sen(=z) 
AO o a n 

(XII.2) 

(XI 1.3) 

enquanto os fluxos perturbados serão representados, respectivamen

te por 

1 n-0 ° a H 
(XII.4) 

•2 " J a AnS^C^rlsenífz) (XII.5) 

levando as expressões (XII .2) , (XII .3) , (XII.4) e (XII.5) em (XII.1) 

e dividindo-se por P(H), obtemos 
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jTsen(írz)dz - , _, 
p(x)«p(H) Sj, J p(H) [I - ̂  sení^xí (XII .6) 

/sen(rrz)dz L J 

resultado este coincidente com o obtido na aplicação da teoria de 

perturbações em um grupo apenas (1,3) e emerge do fato de ser o rea_ 

tor nu, condição na qual, o fluxo e importância,têm a mesma forma,ou 

seja, são proporcionais. Entretanto, para reatores com refletores, 

estes resultados diferem, não sendo tratados aqui. 



APÊNDICE 

I) OBTENÇÃO DA EXPRESSÃO 

A • '"• • («)" 
drn 

3 
A di arencial de ordem n de uma função em R de classe 

C , obtida por indução é dada por 

d%(x,y,z) = 4" -S? . A . - dx^yV" (1,1) 211 « l . . dxKdyMdz 
»!q:r! 3xp3yq3zr 

onde n = p+q+r 

(P ,q , r ) = 0 P " 

Dividindo-se (1.1) por drn, temos: 

n 

1$- ^ ~ Txfe (V(^)q(%r (1-2) 
(p,q,r) =0 

drn ijfr"r\-n píq!rl 3X
p3yq3zr V V *dr 

em que ( 4 * ) P = c o s p a , ( ^ ) = c o s V &) = cosr> 
dr dr dr 

são os cossenos diretores de ordem p,q,r nas direções x,y e 

z , respectivamente. 

Perfazendo-se o desenvolvimento da expressão (1 .2) e to-
irando-se apenas os termos nas direções dos eixos coordenados 
x,y e z , resulta: 

l í s li (di," + l± {*L? + 2^4 (di)" (1 .3) 
drn 3xn dr 3yn dr 3zn dr 



que em notação vetorial poderá ser escrita na forma seguinte: 

drn 
(ÜX)

n T • ( V 3 + <*>" t) 
dr dr dr 

(1.4) 

Definindo-se 

n + = iLÍ. i + i_A j + L± k 
3xn 3yn 

3Z 
(1 .5) 

(o) - í ^ ) i + (—) j + C—) k 
dr dr dr 

(1 .6) 

e substituindo (1.5) e (1.6) em ( 1 . 4 ) : resul ta , finalmente, a 

expressão 

*!± = v% . (a)" = 7%cosne 

drn 

(1.7) 

II) DEDUÇÃO DA EXPRESSÃO 

2 21 - L a,y* 
v 3t y* 3t 

Tomando a expressão matemática do principio de conservação 

da importância 

< — (y*™) > = 0 
dt 

(II.1) 

Desenvolvendo a derivada Indicada e lembrando que v**»***, 
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por ser um produto escalar, e T uma matriz diagonal indepen

dente do tempo e a integral ser efetuada em um volume arbi

trário, resulta: 

»* — + T — = 0 (II.3) 
*t ft 

Premultiplicando-se ( I I . 3 ) por ( t * * ) " 1 , teremos 

1 I I + _L ÜL =o ou 

T 3t T* 3t 

i i i . - j . i j ; („.4) 
f 8t T* 3t 

que e a expressão procurada. 

http://iii.-j.ij
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