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ABSTRACT

In order to implement the utilization of the efficient

multidimensional cubic SPLINE interpolation, we determine the phase

library bases for netlike relevant state components. Therefore, we

use a generic cubic surface and a weighted plane pertinent

alternative interpolating methods capable of generating cross

sections values for fixed coordinates from cell code calculted data

points. We verify that the phase library bases increases or

decrease smoothly and monotonically with the spectrum asymmetry

and total flux buckling. "Hiis justifies its use in cross section

updating avoiding cell c \ -illations.

Keywords; MicroT JJic cross section, phase cross section,

phase library, stats cco?cients, interpolation, spectrum asymmetry,

total buckling.
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RESUMO

Para viabilizar a utilização multidimensional da eficiente

interpolação cúbica SPLINE, determinamos as bases da biblioteca

fase para coordenadas reticuladas das componentes relevantes do

Estado. Para tal, usamos a hipersuperfície da cônica genérica e um

método alternativo de interpolação coplanar ponderada capaz de

determinar valores de seções de choque para coordenadas fixas a

partir de pontos da biblioteca fase gerados aleatoriamente por

código de célula. Verificamos que as bases das bibliotecas fase são

continuas e monotonicamente crescentes ou decrescentes para com a

assimetria de espectro e buckling total, legitimando sua geração e

uso na realimentação global.

Palavras-Chaves: Seção de choque microscópica, seção de

choque fase, biblioteca fase, componentes de estado, interpolação,

assimetria de espectro, curvatura total.
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NOMENCLATURA

r = coordenada radial

z = coordenada axial

9 = coordenada azimutal

0 = fluxo neutrônico

h = componente unitário azimutal do fluxo neutrônico

g = componente unitário bidimensional do fluxo radial-axial

f = componente unitário radial do fluxo neutrônico

R = componente radial do modelo de reator

Z = componente axial do modelo de reator

N = densidades isotópicas dos elementos presentes no núcleo do

reator

cr = seção de choque microscópica de fissão

cr = seção de choque microscópica de absorção
3

a = seção de choque microscópica do grupo rápido

70 = gradiente do fluxo neutrônico

B = buckling transverso do fluxo neutrônico

B. = buckling total do fluxo neutrônico

B = buckling homogêneo do fluxo neutrônico

a = assimetria do espectro

T = temperatura (em °K) dos elementos

õ = economia de refletor do núcleo do reator

e = enriquecimento isotópico

r = raio das pastilhas

d = diâmetro da pastilha

At = espessura da camisa

2L = separação entre duas faces do tubo hexagonal da barra de

combustível

b = fatores de buckling

a = assimetria de espectro reticulado

B = buckling total reticulado

E = norma dos desvios quadráticos entre pontos dados e simulados

v
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1. INTRODUÇÃO

A síntese do fluxo espacial tridimensional pode ser simulada

[1] por

h(r,z,9) g(r,z) f(r) . (l.l)

A função unitária azimutal [1] h{r,z,8) é inicialmente

determinada para a região do anel de controle (r=r ) em diversos

planos axiais (z=z*) medianos das regiões materiais J. Com isso as

componentes radial f(r) e axial g(r,z) são calculadas para o modelo

de reator (R,Z) com a região de controle azimutalmente

homogeneizada. As densidades isotópicas N(r) e N(z) dependem das

inserções aleatórias das barras de controle. Como as seções de

choque microscópicas efetivas dependem implicitamente das

densidades isotópicas, faz-se necessário o uso de biblioteca fase

(T(X(N,R)) para uma realimentação adequada do Estado

Neutrônico-Termodinâmico com a variedade de posições viáveis das

barras de controle, como por ocasião de otimização da distribuição

de potência e da queima dirigida do combustível. Para fins de

simulação aproximada do Estado Neutrônico é suficiente representar

as seções de choque em função do fluxo (<p) , seu gradiente (V#) e

taxas de reação (£0). Em se tratando de seções de choque colapsadas

a poucos grupos de energia do nêutron, observamos [2] serem a

assimetria de espectro (a) , a curvatura (buckling) total do fluxo

(B ) e a temperatura T as componentes de Estado mais relevantes na

composição da biblioteca fase. Isto é,

<r(a,Bt,T) . (1.2)

Uma vez que a componente azimutal h(r,z,ô) do fluxo espacial

calculada separadamente para o anel de controle estirado



(homogeneização azimutal), o buckling total (B ) na Eq. (1.2)

representa a curvatura paralela (B ) do fluxo radial acrescida da

estimativa do buckling transverso (B ) axial. No cálculo

bidimensional das componentes f(r) e g(r,z) da Eq. (1.1) a

estimativa de B é feita simplesmente determinando-se o buckling

paralelo da iteração geométrica precedente na metodologia de

cálculo unidimensional alternando as geometrias radial e axial [3],

Na 1- etapa, determinamos inicialmente a biblioteca fase a(a,B ,T)

a dois grupos de energia para geometria radial em diversos planos

axiais delimitados pelas inserções das barras de controle. Desta

forma, o buckling transverso B foi assumido constante dentro de

uma região, porém distinto em cada região material e parametrizados

em função do buckling geométrico homogêneo (B ) [2]. Para a
H

geometria radial, consideramos

B = b . B com B = (TT/H + 2Ô)2 . (1.3)
T T H H

Aqui os parâmetros b variam por região radial (i) bem como por

região axial (j) de acordo com as inserções das barras de controle

(B.C). Valores da biblioteca fase foram computados para divsrsos

modelos de reatores rápidos na geometria radial em diversos planos

axiais usando os códigos SODEX para o cálculo das densidades

isotópicas dependentes do Estado Neutrônico-Termodinâmico e ONEDX

para o cálculo das seções de choque colapsadas a 2 grupos de

energia a partir do código 1DX [4] adequadamente modificado para

determinar a assimetria de espectro (a) e o buckling total B

coerentes com o modelo de reator e correspondentes densidades

isotópicas.

2. MODELOS DE REATOR

Constatamos [2] que as seções de choque microscópicas eram

significativamente dependentes do buckling transverso (B ) e

consequentemente dos parâmetros (b ) através da Eq. (1.3). Desta

forma, na Ia- etapa do cálculo da biblioteca fase foram usados



efetivamente 15 conjuntos distintos de parâmetros de projeto, tais

como: enriquecimento (e) , raio (r) , diâmetro (d) da pastilha,

espessura da camisa (At), passo entre varetas (p), semi diâmetro da

barra hexagonal (L) , número de barras (N), raio do caroço interno

(R ) , cota de inserção das BC(z ) , temperatura (T) , baseados em

modelos de núcleo de reator rápido a oxido misto de Urânio e

Plutônio com cobertor fértil e refrigerado a sódio [5]

R = (e,r,d,At,p,L,N,Ri,zc,T,bT) (2.1)

Alguns parâmetror. de projeto de R para 4 casos aleatórios

dentre os 15 usados são transcritos na tabela 2.1 abaixo.

Tabela 2.1. Alguns parâmetros de projeto do núcleo de Reator

e
Dr

eu
r^
d

L

R,
N

T

(%)

(%)
(cm)

(cm)

(cm)

(cm)

(car

(°K)
(i

CASO

(i = 1, 3)

(i = 1, 3)

, cob)

= 1, 4)

1

20,20,20

3, 3, 3

0.31

0.68

3.96

38.67

67.276

300

1,0,1,0

3

20,20,20

3, 3, 3

0.31

0.68

3,96

45.06

103,312

300

1,0,0,0

14

20,20,20

4, 4, 4

0.29

0.67

3.96

36.87

67,276

300

1,0,1,0

15

15,15,25

3, 3, 5

0.31

0.68

3.96

36.87

67,276

300

0,0,0,0

A intenção é que os 15 casos aleatórios escolhidos

representem variações significativas no modelo do núcleo do reator

básico. Isto pode em parte ser avaliado pela variação do fator de

multiplicação efetivo (k) para esses modelos. O valor mínimo de k

(k=0,8077) ocorreu no caso 8 do modelo de reator homogêneo na



região axial (j=2) com 3 barras de controle inseridas. O valor

máximo de k (k=1.1755) ocorreu no caso 15 para o modelo de reator

heterogêneo com enriquecimento de urânio e plutõnio maior no caroço

externo. A variação significativa de k evidencia a grandeza da

perturbação no modelo de reator e sugere a validade da extensão da

biblioteca fase para outros núcleos de reatores semelhantes aos

usados na tabela 2.1.

3. BIBLIOTECA FASE

O modelo de reator (R) da Eq. (2.1) avaliado para os

parâmetros aleatórios conforme tabela 2.1 é trabalhado pelo código

SODEX para determinar e preparar a projeção geométrica (R) e as

correspondentes densidades isotópicas (N) adequadas para serem

usadas no cálculo de célula pelo código ONEDX [6]. Isto é,

R(X(T))S0DEX,R,N°g™»X(R ),q(X)BIMASP>q(a,B,T) . (3.1)
o o t o

O Estado neutronico e as correspondentes seções de choque

colapsadas a dois grupos são convertidas em biblioteca fase pelo

código BIMASP [6].

Em (3.1), constatamos que as seções de choque são geradas para

T =« T por imposição do código de célula, mas que no entanto
o

necessitará de realimentaçâo no cálculo das densidades isotópicas

N(T). Além disso, as seções de choque são geradas para os valores a

e B calculados a posteriori para um conjunto R. Evidenciamos isso

transcrevendo na Tabela 3.1, as seções de choque de fissão de

Urânio-235 a temperatura de 300°K para o grupo rápido na região

radial do caroço interno (CAI, i=l) e axial com 3 barras de

controle inseridas (ÍC3, j=2).



Tabela 3.1. Seções de choque de fissão do U-235 a 300vC no caroço

interno e região axial com 3 barras de controle

inseridas

CASO

1

2

3

4

6

7

8

10

1 1

12

13

14

1 5

a

0.7949

0.8020

0.7964

0.8052

0.7894

0.8001

0.8095

0.7689

0.7788

0.8059

0.7972

0.8240

0.8159

B ( 1 0 ' 3 c m ' 2 )

4.3471

4.5911

4.4725

4.4825

4.3903

5.1879

5.6641

3.9460

4.2460

5.1264

5.2444

5.6777

5.1522

°r,235 <»
1.5194

1.5157

1.5156

1.5120

1.5201

1.5126

1.5059

1.5280

1.5230

1.5130

1.5189

1.5018

1.5081

A variável buckling total (B ) será denotada simplesmente

por (B) . Além disso a superfície isotérmica cr(a,B,T=const) será

expressa por cr(a,B), ficando a temperatura T por ora implícita.

Notamos ainda que as variáveis a e B dos K pontos da biblioteca

fase apresentada na Tabela 3.1 assumem K valores aleatórios. No

entanto, a necessária interpolação bidimensional através da função

matemática SPLINE CÚBICA requer que as coordenadas a*, B* dos IxJ

pontos da superfície cr*(a*,B*) estejam dispostos em um reticulado

de tal forma que existam I valores distintos e ordenados de a. para

cada B. como também existem J valores distintos e ordenados de B
j j

para cada a.. Com isso, os K pontos da biblioteca fase cr

determinados como esboçado na Eq. (3.1) devem ser convertidos (via

código BIMASP) em IxJ pontos da Biblioteca fase cr . Isto é,



BIMASP * * *
<r(a,Bt,T0) — > °"(

a>3)T=const > <r (a ,B ) . (3.2)

O domínio de a pode ser bem menor do que o correspondente a

<r (IxJ<K) não só por imposição do método de interpolação do código

BIMASP como pela característica favorável da interpolação precisa

do código SPLINE no intuito de minimizar o erro quando recompor a a
*

partir de a .

A recomposição da biblioteca fase para qualquer ponto do

domínio cr (a,B) é não só desejada como necessária para a

realimentação da dinâmica do cálculo neutrônico. Tal recomposição,

esboçada na Eq. (3.3) deve ser rápida e suficientemente precisa

para assegurar erro mínimo na determinação das seções de choque

macroscópicas para qualquer região material do núcleo do reator.

Isto é,

cr(a,B) B I M A S P> cr*(a*,B*) ̂ ^ , <r*(a,B) . (3.3)

Se chamarmos E de a norma quadrática dos desvios dos valores

da biblioteca dada a com aqueles recompostos via SPLINE a partir da

base da biblioteca fase <r para os K pontos dados, obtemos

E2 s — i — V il - a*(a,B) /cr(a,B)| . (3.4)
a , B v

Parâmetros da metodologia de obtenção da base da biblioteca fase cr

são otimizados de tal forma que a norma quadrática E seja

minimizada. De acordo com as Eqs. (3.2) e (3.3) e minimizando E foi

obtido a biblioteca fase cr transcrita na Tabela 3.2 a partir da

biblioteca a correspondente à Tabela 3.1 anterior



Tabela 3.2. Biblioteca fase de fissão U-235 a 300 K no caroço

interno e região axial com 3 barras de

controle inseridas.

\. B(10'3cm"2

a N.

O^^O

0.780

0.790

0.800

0.810

4.0

1.5287

1.5256

1.5219

1.5173

1.5162

4.5

1.5258

1.5227

1.5191

1.5132

1.5129

5.0

1.5226

1.5195

1.5159

1.5145

1.5116

5.5

1.5197

1.5167

1.5132

1.5095

1.5082

Norma quadratica E = 0.64 10

O valor pequeno da norma E da biblioteca a na Tabela 3.2

valida as metodologias de obtenção de cr e da reconstrução de cr a

partir das bases da biblioteca fase. Isto ê,

a (a,B) * <r(a,B) (3.5)

A Eq. (3.5) viabiliza

Neutrônico sem o

processo de realimentação do Estado

A metodologia deexaustivo cálculo de célula,

obtenção da biblioteca fase cr , a partir dos pontos dados a via

código BIMASP, como esboçado na Eq. (3.3), baseia-se em 2 métodos

independentes porém complementares, a fim de assegurar a obtenção

de todos os pontos necessários para o uso da metodologia de

recomposição pela interpolação da SPLINE CÚBICA.



3.1. Cônica.

A forma genérica da superfície cônica que passa por pontos

(x,y,z) é

A x 2 + B y 2 + C z 2 + D x y + E x z + F y z + G x + H y + J z + K = O . ( 3 . 1 . 1 )

Aplicados à biblioteca fase c(a,B) os pontos genéricos da cônica

(x,y,z) são convertidos para (a,b,ír) . Notamos ainda que pela

definição da assimetria de espectro [2] e pela Eq. (1.2), o valor

da variável (a) não é nulo no caroço geométrico do reator uma vez

que o fluxo neutrônico (0) só é nulo na fronteira extrapolada do

cobertor (R > R ). Desta forma, a cônica (a,B,cr) não passa pela

origem, possibilitando dividir todas as constantes da Eq. (3.1.1)

por K mudando a notação para C. (i=l,9). Aplicando a Eq. (3.1.1)

para 9 pontos da biblioteca fase (Tabela 3.1) (a.,B.,o\) (i=l,15)

resulta na equação matricial

M C + I = 0 (3.1.2)

onde

M =

B

a B cr a B a

Vi B

B cr a B cr

• »

, (3.1.3)

ç = 2,
I = (1) (3.1.4)



A solução da Eq. (3.1.2) é trivialmente obtida por decomposição LU

(Lower, Upper) da matriz M. Isto é

L U C = - I , L v = -I , ¥ = U Ç . (3.1.5)

0 vetor solução C é obtido após o cálculo do vetor auxiliar v

através de cálculo algébrico de matrix triangular. Desta forma os

valores calculados da biblioteca fase a de coordenada a e B e que

satisfazem os 9 pontos dados (a.,B.,<r.) serão

a = 0.5 (-Ai ± A)/A3 , (3.1.6)

onde A = (A2 - 4C 3A Q)
1 / 2 , (3.1.7)

AQ = C^a* + C2B2 + C^aB + C?a + CgB + 1 (3.1.8)

A, = C5a + C6B + C9 . (3.1.9)

A escolha do sinal adequado para a na Eq. (3.1.6) é feita impondo

concordância da derivada segunda (d2a/dX2) em relação às

componentes de Estado X = a e X = B entre os pontos vizinhos

dados cr (a,B) e o interpelado cr(a,B). Embora os pontos da

biblioteca fase formem uma hipersuperfície suave e bem comportada

para todos os modelos de reator analizados e ainda haja solução

para o vetor C na Eq. (3.1.2), observamos que A na Eq. (3.1.7) com

freqüência assume valores imaginários, para alguns pontos do Estado

neutrÔnico-Termodinâmico. Essa dificuldade ocorre em parte devido

aos erros inerentes ao código de célula na compilação dos pontos

dados (a.,B.,c\), e também devido à alternância da curvatura na



superfície cônica entre pontos vizinhos quase coplanares. Em

decorrência disso implementamos um processo matemático de seleção

otimizado dos melhores 9 pontos a serem usados dentre os ND Í 15

dados como na Tabela 3.1. Mesmo assim, se faz necessária a

implementação de um método alternativo de cálculo da biblioteca

fase interpolada para assegurar a obtenção de valores viáveis de cr

para aquelas coordenadas a, B para as quais o método da cônica é

inviável.

3.2. Coplanar Ponderada.

Se dentre os ND pontos dados (a.,B.,cr.) (i=l,...,ND) é

possível formar NT triângulos distintos (j=l,...,NT), então o valor

coplanar cr . do triângulo j para as coordenadas reticuladas a e B

com três pontos dados (a.,B.,<r.) (i~l,3) da biblioteca fase não

reticulada será

= (AQ - A ^ + A2B)/A3, j=l, ,NT , (3.2.1)

onde AQ =

(3.2.2)

:(Bz - B2) + B ^ - B3a2 , (3.2.3)

A2 ~ a i ( < T 2 " *?) + °"i ( a3 " a 2 } + a2ff3 " a 3 a 2 ' ( 3 . 2 . 4 )

( 3 . 2 . 5 )

10



A cota interpelada não linear cr para as coordenadas

reticuladas a e B é obtida ponderando os valores coplanares a . com
PJ

fatores dependentes das distâncias médias d entre (a,B) e (a.,B.)

do triângulo j para todos os pontos dados ND

com

NT NT

= I P °"ni / I Pi ' (3.2.6)

onde p. = \/ l + dn/C| (3.2 7)

= 4" í [(ara)2 + (BrB>2] (3.2.9)

d = mínimo d. , V. , j = 1 , NT . (3.2.10)

Os parâretros de ajuste n e p são respectivamente, o expoente de

não linearidade dos fatores de ponderação e o valor máximo desse

fator correspondente aos pontos pertencentes ao triângulo mais

próximo do ponto interpolado (a,B,cr) medidos pela distância média

mínima d . . Pela imposição do peso máximo p do triângulo mais

próximo através do cálculo da distância média mínima d , essa
c min

elevada potência (n), determina-se a constante (C) Eq. (3.2.7) para

a definição dos pesos p. dos demais triângulos mais afastados do

ponto a uer interpolado. Observamos que a seção de choque

interpolada a segundo a Eq. (3.2.6) para as coordenadas reticuladas

a e B é não linear com cr . mesmo quande o expoente n é unitário.

Notamos ainda que o parâmetro de ajuste e peso máximo p pode ser

escolhido maior do que a unidade.
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4. RESULTADOS

Estendendo os resultados apresentados na Referência [2] e

mantendo fixa a temperatura T(r,t) tanto para R como para o cálculo

de N ra Eq. (3.1), ressaltamos na Fig. 4.*., por brevidade, a

influência da distribuição do enriquecimento (e) e diâmetro da

pastilha nos modelos 14 e 15 da Tabela 3.1 para com o Fluxo

Neutrônico Rápido <p e a criticalidade k.

0 fluxo rápido, embora decresça pouco na região de controle

(AC2) com duas barras de controle da 4.1, é no entanto suficiente

para garantir o controle do reator quando a criticalidade global de

todas as regiões materiais do núcleo são computadas. Nas demais

figuras procuramos evidenciar o comportamento da biblioteca fase cr
* *

(do grupo rápido) para as coordenadas reticuladas a e B

escolhidas a priori.

As duas metodologias de obtenção de cr , e. g. a cônica

cúbica e a copianar ponderada, foram primeiramente testadas para

pontos hipotéticos (a,B,a) coplanares. Como esperado, a norma dos

desvios quadráticos E para esse caso teste resultou nula (E <

10 1 ) . Os resultados da superfície cônica espacial a para as

coordenadas reticuladas a e B são mais facilmente visualizadas

observando-se o comportamento das bases dessa superfície

const

* * * * * ,
9 ( aconst 'B > - * d» >| * • ( 4 . 2 )

a
c o n s t
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' CAS014(HETER06ENE0,

101153)

14 IB 22 26
Rt MALHA RADIAL

Figura 4.1. Comparação entre o caroço homogêneo e o heterogêneo do

modelo BRC-8 3 combustível

50 MW.

a oxido misto (Pu-U)O de

Bf=003

B,>004

et<oos
, UCTJ cm2)

0 = 8 2

d' 6 5

o» 86

Figura 4.2. Base da biblioteca fase da seção de choque de fissão do

U-235 no caroço interno, plano axial j=2 (3 barras de

controle) para o grupo rápido na temperatura de 300°K.
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80 .62 84 • 2.0 3.0 4.0 BfllCf'em1)

Figura 4.3. Base da biblioteca fase da seção de choque de fissão do

U-235 no caroço interno, plano axial j=4 (1 barra de

controle) para o grupo rápido na temperatura de 300°K.
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1528

1520

1516

75 77 .79 ID 30 40

Figura 4.4. Base da biblioteca fase da seção de choque de fissão do

U-23 5 no caroço interno, plano axial j=5 (sem barra de

controle) para o grupo rápido na temperatura de 300°K.

76 77 78 79 .80 «

Of 79

0 - 8 0

3.5 45 55 Bflicr»cmfl

Figura 4.5. Base da biblioteca fase da seção de choque de fissão do

U-235 no caroço externo, plano axial j=4 (1 barra de

controle) para o grupo rápido na temperatura de 300°K.
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(NV'2)

*0 5.0 60

Figura 4.6. Base da biblioteca fase da seção de choque de fissão do

U-2 35 no caroço externo, plano axial j=2 (3 barras de

controle) para o grupo rápido na temperatura de 300°K.
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Figura 4.7. Base da biblioteca fase da seção de choque de absorção

do sódio no caroço interno, plano axial j=2 (3 barras

de controle) para o grupo rápido na temperatura de

300°K.

Figura 4.8. Base da biblioteca fase da seção de choque de fissão do

Pu-240 no caroço interno, plano axial j=2 (3 barras

de controle) para o grupo rápido na temperatura de

300°K.
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As bases da biblioteca fase com B constante, Eq. (4.1) para

alguns isótopos e algumas regiões materiais do núcleo são mostradas

na parte esquerda das Figs. 4.2 a 4.8. Analogamente, as bases da

biblioteca fase com a assimetria de espectro a constante, Eq.

(4.2), são mostradas na parte direita dessas figuras. Observamos

então que as bases da biblioteca fase são contínuas, monoticamente

decrescentes, bem comportadas para os elementos fisseis tanto com

a como com B . Assim, por exemplo, a seção de choque de fissão do

U-235 decresce à medida que o espectro endurece. Como a assimetria

de espectro é máxima na região central de controle [2], a seção de

choque de fissão realimentada nessa região é bem menor do que seu

valor fora dessa região. No entanto, pelos gráficos da Eq. (4.2), a

inserção das barras de controle é contraposta pela realimentação de

<r com mudanças de B, uma vez que B é mínimo na região central de

controle. Os dois efeitos se somam porém em contraposição.

Analogamente, pelas Figs. 4.2 a 4.6 a seção de choque de

fissão para elementos fisseis diminui nas regiões mais centrais do

núcleo através do endurecimento do espectro. Nas regiões mais

periféricas a fuga dos neutrons rápidos é mais pronunciada

resultando em aumento significativo das seções de choque de fissão

para os elementos fisseis devido aos dois efeitos, espectro de

neutrons e curvatura do fluxo somados. Ocorre, no entanto, pela

Fiç. 4.8 o contrário com os elementos férteis como o Pu-24 0. Ambos,

o amolecimento do espectro e a diminuição da curvatura do fluxo

contribuem para uma diminuição nas fissões desses elementos. De

acordo com a Fig. 4.7, observamos que com a inserção das barras de

controle ocorrerá uma diminuição nas absorções de neutrons rápidos

pelo sódio, uma vez que a aumenta e B diminui nessa região. Isso

quer dizer que o sódio age contrariamente à inserção das barras de

controle nesse contexto. Porém esse efeito é mascarado pela

diminuição efetiva de sódio expulso com a inserção das barras de

controle no tubo guia.

Os parâmetros de ajuste T\ e p na Eq. (3.2.7) são

determinados otimizando a norma quadrátíca E da Eq. (3.4). A
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interpolação das seções de choque com a temperatura T será objeto

de trabalho futuro.

5. CONCLUSÃO

A variação significativa das Componentes de Estado

0,k,a,B entre os diversos modelos de reator da Tabela 3.1 assegura

que o domínio de validade da biblioteca fase, segundo a Eq. (3.1),

é suficientemente estendido para o uso de otimização de projeto e

controle dirigido pelo simulador Neutrônico Termodinâmico para

reatores rápidos de baixa potência. Os efeitos contrapostos da

variação das seções de choque de fissão com a inserção das barras

de controle evidenciam a obrigatoriedade de realimentação ponto a

ponto nas regiões da alto gradiente de fluxo independentemente do

sombreamento computado pelo valor efetivo de material físsil e

absorvador nessas regiões. Os campos definidos pelas bases da

Biblioteca fase são complementares evidenciados pela simples

justaposição dos gráficos das Figs. 4.2 a 4.6. Consequentemente, as

bases da biblioteca fase de uma região material no núcleo do reator

podem ser inferidas para outras regiões desde que se conheçam as

componentes de Estado a, B e T correspondentes, obrigando a

realimentação global, porém dispensando o exaustivo cálculo de

célula. Os erros medidos pela norma E para valores interpolados ou

extrapolados usando as bases da biblioteca fase são menores do que

1% viabilizando seu uso no simulador.
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