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Rçsumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para 

a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.) 

UM MÉTODO PERTURBATIVO DE CÁLCULO DOS PARÂMETROS 
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PRESSURIZADA 

Maria da Conceição Michiyo Koide 

Junho/2000 

Orientadores: Antônio Carlos Marques Alvim 

Fernando da Veiga Watson 

Programa: Engenharia Nuclear 

Apresenta-se uma nova formulação analítica para o cálculo de parâmetros materiais 

homogeneizados a duas dimensões e dois grupos de energia para calcular o problema 

nodal global. que é utilizado na reconstrução do fluxo pino a pino. Isto é feito através de 

uma metodologia simples de homogeneização usando a teoria de perturbação de I a ordem 

derivada da formulação variacional. 

O método de homogeneização proposto tem a vantagem de não necessitar da 

solução do problema de difusão. 

Como as correntes nas fronteiras dos elementos combustíveis devem ser calculadas 

precisamente, um simples procedimento numérico para melhorar os valores das correntes 

obtidos através dos cálculos nodais também é apresentado. 
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June/2000 
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A new analytic formulation for material parameters homogenization of the two

dimensional and two energy-groups diffusion model has been successefully used as a fast 

computational tool for recovering the detailed group fluxes in full reactor cores. 

The homogenization method which has been proposed does not require the solution 

ofthe diffusion problem by a numerical method. 

As it is generally recognized that currents at assembly boundaries must be computed 

accurately, a simple numerical procedure designed to improve the values of currents 

obtained by nodal calculations is also presented. 
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CAPÍTULO 1 



1. INTRODUÇÃO 

1.1. APRESENTAÇÃO 

Em reatores tipo PWR é necessário conhecer com precisão a potência 

pino a pino durante o cálculo de queima de combustível. Para obtenção da potência pino 

a pino calcula-se inicialmente a distribuição do fluxo no meio material através da teoria 

de difusão utilizando-se códigos de diferenças fmitas. Entretanto, devido ao grande 

número de cálculos a serem efetuados o uso desses códigos toma-se inviável, além do 

fato de que em regiões de fortes heterogeneidades, tais como barras de controle, a teoria 

de difusão não é um bom modelo. 

Uma maneira de tratar estas fortes heterogeneidades consiste em estudá-las 

separadamente, aplicando-lhes outra teoria, usualmente o método de homogeneização, 

no qual a área ao redor é limitada e lhe é aplicada a teoria de transporte(l]. Assim, a 

heterogeneidade é substituída por uma região homogênea, cujos parâmetros materiais de 

difusão incluem os efeitos daquelas, tais como as barras de controle. 

Henry, WorIey e Morshed[2] em 1978 deduziram parâmetros de difusão 

efetivos para elementos combustíveis pelo método de matriz resposta. 

Koebke[3] ainda em 1978 propôs a Teoria da Equivalência definindo 

constantes de difusão dependentes da direção e fatores de heterogeneidade de fluxo. 

Em 1981, Koebke[4] propôs a Teoria da Equivalência Simplificada para 

reatores do tipo PWR, com a definição de um simples parâmetro adicional por grupo e 

com o uso de códigos de difusão padronizados obteve resultados satisfatórios. 

A vantagem da técnica de reconstrução de fluxo pino a pino a partir de 

elementos combustíveis homogeneizados é que, o núcleo homogeneizado por elemento 

combustível apresenta solução relativamente rápida. Baseados neste fato, várias técnicas 
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dç reconstrução do fluxo pino a pino a partir das soluções obtidas através de modelos 

homogeneizados foram propostas, em particular, técnicas que pudessem melhorar o 

método usual de homogeneização[5]. 

S mith [6] em 1986 introduziu na Teoria da Equivalência Generalizada, 

fatores de descontinuidades e seguiu a mesma aproximação. Com parâmetros adicionais e 

usando códigos de difusão modificados, as taxas de reação dos problemas heterogêneos 

de referência nas soluções homogeneizadas equivalentes foram exatamente preservadas. 

Os resultados da análise de reconstrução do fluxo pino a pino utilizando o 

método de homogeneização "exato" proposto por Watson[7] levaram à conclusão de 

que, mesmo com o procedimento de homogeneização "exato", os resultados das 

potências médias e correntes de contorno não permitem um cálculo preciso das 

potências pino a pino dos elementos combustíveis isolados, demonstrando a necessidade 

da escolha de uma aproximação do tipo nodal que tenha a vantagem de desenvolver 

precisamente uma estimativa da potência média e correntes de fronteira dos elementos 

combustíveis. 

As técnicas de reconstrução do fluxo pmo a pino a partir de modelos 

homogeneizados, embora possam conduzir a bons resultados em certos casos, são 

essencialmente empíricos, pois em princípio uma homogeneização exata, só é possível a 

partir da solução exata, ou seja, da solução do fluxo pino a pino. 

Portanto, propõe-se neste trabalho, 

I - mostrar as etapas de definição de núcleos com elementos combustíveis 

homogeneizados e de reconstrução pino a pino e; 

2 - desenvolver urna metodologia simples de homogeneização usando a 

teoria de perturbação de I'. ordem derivada da formulação variacional. 

O objetivo deste trabalho é determinar os parâmetros materiais 

homogeneizados a duas dimensões e dois grupos de energia, que serão utilizados na 
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r~construção do fluxo pino a pino. A vantagem do método perturbativo proposto é que 

este permite a obtenção dos parâmetros nucleares homogeneizados corrigidos através da 

Teoria de Perturbação de I" Ordem sem a necessidade do conhecimento da solução do 

fluxo pino a pino. 

O capítulo 2 tem o objetivo de obter o melhor tipo de homogeneização para a 

estimativa das potências médias e correntes de fronteiras para os elementos 

combustíveis, utilizando-se como exemplo um reator PWR adaptado do núcleo de 

Angra I, com o banco D de barras de controle inserido, em início de ciclo. 

O capítulo 3 apresenta o método perturbativo proposto para a obtenção de 

paràmetros materiais homogeneizados por zonas materiais em elementos combustíveis. 

O capítulo 4 apresenta a aplicação da formulação analítica obtida no capítulo 3 a 

um reator "Benchmark". 

O capítulo 5 apresenta uma análise dos resultados obtidos no capítulo 4 e as 

conclusões. 

O capítulo 6 apresenta as referências bibliográficas. 

O apêndice A apresenta o código em linguagem FORTRAN de um algorítmo 

desenvolvido a partir da metodologia proposta para obtenção dos parâmetros 

homogeneizados. 

O Apêndice B apresenta os resultados das correntes nas fronteiras dos elementos 

combustíveis. 

O Apêndice C apresenta os fluxos recuperados dos elementos combustíveis a partir 

das homogeneizações 3x3 e 5x5 comparando-os com os fluxos do pro blema pino a pino. 
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CAPÍTULO 2 



2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1. INTRODUÇÃO 

As potências de pino podem ser obtidas em princípio a partir da solução do 

problema de difusão a dois grupos de energia. Considerando a equação a duas dimensões 

tem-se: 

- V.D, (X, y)V çb, (X, y)+ ~a' (X, y)çb/x, y)= 

À ((V~tl (X, y)çb, (X, y)+V~t2 (X, y)çb2 (X, y)) 
(2.1) 

(2.2) 

mais condições de contorno na fronteira do núcleo. 

Aqui os parâmetros materiais são fornecidos pino a pino; e 

À = IIk,,,. (2.3) 

A nomenclatura utilizada nas equações (2.1) e (2.2) é a usual[8]. 

A solução do problema de difusão defmido pelas equações (2.1) e (2.2) é 

representada pelos fluxos çb, e çb 2 pino a pino, a menos de uma constante. Pode-se então, 

através de çb, e çb 2 calcular as potências de pino não normalizadas. Normalizando-se os 

fluxos para urna dada potência total (P'o') obtêm-se 
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~'l e ~2 os fluxos pino a pino normalizados; 

p as potências nos pinos e; 

P as potências nos elementos combustíveis, 

Onde 

P'o' ' (2.4) 
pinos elementos 

O princípio da "reconstrução das potências de pino" é detenninar as potências pino 

a pino através da solução do problema de difusão dado pelas equações (2, I) e (2,2) em 

um elemento combustível isolado, Esta reconstrução é teoricamente possível de se 

realizar, urna vez conhecidos 

(a) o ketf do núcleo; 

(b) as correntes não nonnalizadas nas fronteiras do elemento combustível iso lado e; 

(c) a potência P do elemento combustível isolado. 

Com efeito, conhecendo-se as quantidades relacionadas pelos itens (a) e (b) acima, 

as equações (2,1) e (2,2) podem ser resolvidas com condições de contorno dadas pelas 

correntes nas fronteiras do elemento combustível e conhecendo-se a quantidade 

relacionada pelo item (c), os fluxos resultantes podem ser normalizados para a potência P 

do referido elemento, 

Para a reconstrução "exata" das potências de pino, é necessário conhecer os valores 

exatos das quantidades relacionadas pelos itens (a), (b) e (c), que só podem ser obtidos 

através da solução do problema de difusão pino a pino do núcleo, conseqüentemente, um 

método de "reconstrução de potência de pino" é, por natureza, aproximado, 
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A proposta de reconstrução do fluxo pino a pino deste trabalho envo Ive as etapas 

(I) definição de um modelo de núcleo com elementos combustíveis 

homogeneizados; 

(2) cálculo das quantidades relacionadas pelos itens (a), (b) e (c), baseado no 

modelo homogeneizado com parâmetros obtidos pela teoria de perturbação de I a ordem; 

(3) melhoria dos valores obtidos na etapa (2) refinando a grade espacial, pela teoria 

de perturbação de I'. ordem e; 

(4) cálculo de difusão do elemento isolado baseado nos valores obtidos na etapa (3). 

Um trabalho preliminar realizado por Watson[7] demonstrou a necessidade de se 

usar um método nodal para a solução do problema de difusão do núcleo com elementos 

combustíveis homogeneizados. Portanto, a solução de referência (não perturbada), usada 

nas correções calculadas pelo método perturbativo proposto, será a solução obtida pela 

aproximação nodal. Tal aproximação deve ser levada em conta para definir um funcional 

variacional convenientemente associado ao problema representado pelas equações (2.1) e 

(2.2). 

Com estas considerações estabeleceu-se para esta etapa a metodologia 

- definição do método nodal a ser usado: 

- desenvolvimento de uma formulação variacional do elemento combustível 

isolado compatível com o método perturbativo a ser empregado na formulação 

variacional do problema associado às equações (2.1) e (2.2); 

- desenvolvimento do método perturbativo para a obtenção das correções para o 

kerr, correntes relativas, e a potência relativa ao elemento combustível que se quer isolar 

- elaboração do código de computação. 

o item a segUir ilustra as etapas de defmição de núcleos com elementos 

combustíveis homogeneizados e a reconstrução do fluxo pino a pino. 
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2.2. DEFINIÇÃO DO MODELO NODAL 

2.2.1. Descrição do reator PWR 

Para definir um modelo de núcleo com elementos combustíveis homogeneizados 

na obtenção de uma solução de referência (não perturbada) a ser usada nas correções calculadas 

pelo método perturbativo proposto, considerou-se um reator PWR com Y. de simetria, idealizado 

através de uma adaptação do núcleo do reator de Angra I com o banco D de barras de contro le 

inserido, em início de vida, isto é, sem queima, cuja configuração é apresentada na Figura 2.1 

abaixo. Adotou-se representar as simetrias nas figuras deste trabalho por linha descontinuas. 

2 

322 

2 

2 

Figura 2.1 - Reator PWR com I;' de simetria para defrnição do modelo nodal. 

Na Figura 2.1 os elementos combustíveis sombreados são idênticos e será considerado o 

elemento de interesse. As zonas materiais sombreadas são compostas de células de combustível 

e barras de controle. Os elementos combustíveis representados pelos números 2 e 3 compõem 

um arranjo de 16 x 16 células de combustíveis tipo 2 e tipo 3. 

A configuração do elemento combustível de interesse é apresentada na Figura 2.2, onde 

as zonas representadas pelo número 1 são barras de controle e as zonas de número 3 são células 

de combustível. 

Para obtenção do cálculo prno a prno utilizou-se o código de diferenças finitas 

TWODIM[9), que permite representar "bame" e refletor como condição de contorno através da 

matriz garna[10], economizando tempo de processamento. Este código foi utilizado por estar 
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implantado no sistema AIO do Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (NCEfUFRJ) desde 1983, e estar disponível ao alunos do Programa de 

Engenharia Nuclear (PEN) da Coordenação dos Programas de Pós Graduação de Engenharia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPEfUFRJ). 

Figura 2.2 - Configuração de 1/2 elemento combustível de interesse. 

Os parâmetros materiais para o cálculo pino a pino do reator são apresentados na Tabela 

2.1 abaixo. 

Tabela 2.1 - Parâmetros materiais do núcleo do reator para o cálculo pino a pino. 

PARAMETROS ZONA I ZONA 2 ZONA 3 
MATERIAIS 

D, 2.500000 1.407000 1.399000 

D, 0.700000 0.382800 0.380100 

L., 0.060720 0.026450 0.026460 

L12 0.006405 0.017180 0.067000 

Lu 0.521800 0.080280 0.091160 

VL, O. 0.006077 0.005548 

VL, O. 0.117300 0.103310 
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Usando-se os parâmetros materiais da Tabela 2.1 no código TWODIM[9] obteve-se 

para o cálculo pino a pino um keff igual a 0.91337, com um tempo de processamento de 7 

minutos 45 segundos e 8 décimos de segundo. 

No procedimento de definição do modelo nodal isolou-se o elemento combustível de 

interesse para obtenção de 4 tipos de homogeneização pelo método usual, descritos no item a 

seguir. 

2.2.2. Tipos de Homogeneização 

Os tipos de homogeneizações foram realizadas através da técnica usual, ou seja, os 

parâmetros materiais homogeneizados para cada zona material no elemento combustível de 

interesse, foram obtidos com peso no fluxo, conforme o seguinte conjunto de equações: 

Dg = IDg(i,j)Pg(i,j)/~A(i,j), 
I.} 

f, = I~g(i,j)~g(i,j)/I~g(i,j), (2.5) 
I.} 

f" = I ~J2 (i, j)~, (i, j)/I ~, (i, j), 
i.J 

vf, = I V~g (i,j)~.(i,j)/I~.(i,j), 
I.} 

onde 5 g' f g , f 12 ' e vf g são os parâmetros materiais homogeneizados, com g = 1, 2. 

Os tipos de homogeneizações realizadas para definir um modelo nodal foram 

Tipo I - Homogeneização Ixl - o elemento combustível é homogeneizado, de forma a 

possuir somente um conjunto de parâmetros nucleares representando urna única zona material, 
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como mostra a Figura 2.3., onde as células sombreadas indicam somente a posição das barras de 

controle. 

1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

! 1 1 .c.t. 1 1 1 1 1 
; 1 1 1 1 ii1í 1 1 1 
i 1 1 1 1 ! là~ 1 1 
! 1 1 ,;1, 1 1 1 
i 1 1 I I I I 
~ 1 1 1 I 1 1 1 1 
i 1 1 1 1 1 1 1 1 
~ 1 1~1 1~1 1 
i 1 111 1 1 
i 1 1 1 lml 1 1 

!l 1~ 1 1 
1 

i 1 1 1 1 1 1 1 
; 1 111111 1 
i 1 1 1 I 1 1 1 1 1 

Figura 2.3 - Elemento combustível homogeneizado IxI. 

Tipo 2 - homogeneização 2x2 - o elemento combustível é homogeneizado de forma a 

possuir dois conjuntos de parâmetros nucleares para duas zonas materiais distintas como mostra 

a Figura 2.4., onde as zonas sombreadas indicam a posição das barras de controle. 

Figura 2.4 - Elemento combustível homogeneizado 2x2. 
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Tipo 3 - homogeneização 4x4 - o elemento combustível é homogeneizado de forma a 

possuir oito conjuntos de parâmetros nucleares correspondendo a oito zonas materiais distintas 

como mostra a Figura 2.5., onde as células sombreadas indicam a posição das barras de controle. 

Figura 2.5 - Elemento combustível homogeneizado 4x4. 

Tipo 4 - homogeneização 8x8 - o elemento combustível é homogeneizado de forma a 

possuir nove conjuntos de parâmetros nucleares correspondendo a nove zonas materiais distintas 

como mostra a Figura 2.6. As zonas materiais de número I correspondem ao conjunto de células 

de combustível do elemento de interesse. 

Figura 2.6 - Elemento homogeneizado 8x8. 
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o critério para as designações dadas aos tipos de homogeneizações Ixl, 2x2, 4x4 e 8x8 foi 

baseado na forma adquirida pelo elemento combustível quando dividido por regiões materiais 

nas coordenadas X e Y. 

Assim, na homogeneização Ixl o elemento combustível possui 1 região material com 16 

malhas na direção X, e I região material com 16 malhas na direção Y. 

Na homogeneização 2x2 o elemento combustível é dividido em 2 regiões materiais com 8 

malhas em cada uma das regiões na direção X, e 2 regiões materiais também, com 8 malhas em 

cada uma das regiões na direção Y. 

Na homogeneização 4x4 o elemento combustível é dividido em 4 regiões materiais com 4 

malhas em cada região material na direção X, e 4 regiões materiais com 4 malhas em cada 

região na direção Y. 

Na homogeneização 8x8 o elemento combustível é dividido em 8 regiões materiais com 2 

malhas em cada região na direção X e, 8 regiões materiais com 2 malhas em cada região na 

direção Y. 
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Os parâmetros materiais homogeneizados obtidos através da técnica usual, ou sejam, as 

homogeneizações Ix1, 2x2, 4x4 e 8x8 são apresentados nas Tabelas 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 

respectivamente. 

Tabela 2.2 - Parâmetros materiais do elemento combustível homogeneizado Ixl. 

Parâmetros Valor 

D. 1.465000 

D, 0.392900 

LII 0.028520 
- 0.016080 Lu 
L22 0.108500 

VLI 0.005214 

vI, 0.040670 

Tabela 2.3 - Parâmetros materiais do elemento combustível homogeneizado 2x2. 

Parâmetros Região I Região 2 
materiais 

5, 1.465000 1.465000 

D, 0.392300 0.392900 

LII 0.028520 0.028520 
-Lu 0.016080 0.016080 
-L22 0.108500 0.108400 

VLI 0.005214 0.005215 

VL2 0.099140 0.099160 I 
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Tabela 2.4 - Parâmetros materiais do elemento combustível homogeneizado 4x4. 

Paràmetros Região 1 Região 2 Região 3 Região 4 

D, 1.838000 1.843000 1.837000 1.839000 

D, 0.393500 0.391600 0.393700 0.393400 

LI! 0.028550 0.028460 0.028560 0.028530 

LI2 0.016070 0.016100 0.016070 0.016080 

Lu 0.109200 0.\06600 0.109500 0.109200 

vf, 0.005210 0.005225 0.005207 0.005213 

vI, 0.098980 0.099600 0.098900 0.099020 

Parâmetros Região 5 Região 6 Região 7 Região 8 

Do 1.836000 1.838000 1.836000 1.845000 

D, 0.393800 0.394400 0.393400 0.393400 

LI! 0.028580 0.028550 0.028530 0.028420 

LI2 0.016060 0.016070 0.016080 0.016110 

LZ2 0.\09600 0.1 \0400 0.109000 0.106300 

vf, 0.005205 0.005210 0.005212 0.005231 

vI, 0.098870 0.098680 0.099020 0.099680 
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Tabela 2.5 - Parâmetros materiais homogeneizados 8x8 

Parâmetros Re2iâo 1 Região 2 Região 3 

D. 1.399000 1.673000 1.667000 

D, 0.380100 0.446400 0.438100 

2:11 0.026460 0.034990 0.034810 

2:" 0.016700 0.014140 0.014190 
- 0.091160 0.180500 0.169300 2:" 
VI, 0.005548 0.004167 0.004196 

VI, 0.103300 0.081380 0.084560 

Parâmetros Região 4 Região 5 Região 6 

D. 1.671000 1.675000 1.669000 

D, 0.444500 0.447100 0.443800 

2:11 0.034920 0.035050 0.034860 
- 0.014160 0.014120 0.014160 2:" - 0.177900 0.181300 0.177000 2:" 
VI, 0.004178 0.004157 0.004188 

- 0.082500 0.081680 0.082720 vI, 
Parâmetros Re2ião 7 Re2ião 8 Região 9 

D, 1.673000 1.675000 1.665000 

D, 0.446500 0.447000 0.437300 

2:11 0.034990 0.035050 0.034750 
- 0.014140 0.014120 0.014210 2:" 
2:" 0.180600 0.181200 0.168600 

VI, 0.004116 0.004158 0.004205 

vr, 0.081860 0.081710 0.084730 

Os parâmetros materiais das homogeneizações aCima foram usados no código 

TWODIM[9] para obtenção dos k's efetivos e dos fluxos dos grupos 1 e 2 dos núcleos com 

elemento combustível homogeneizado 1xl, elemento combustível homogeneizado 2x2, 

elemento combustível homogeneizado 4x4 e elemento combustível homogeneizado 8x8. Os 

problemas globais nodais 1x1 e 2x2 foram executados com 4 malhas em cada elemento 

combustível. 
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Os k's efetivos de cada problema global são apresentados na Tabela 2.6, juntamente com 

os desvios relativos percentuais, que são calculados da seguinte forma: 

_Ik,ff,hom - k,ff,Pinol 100 
&k",- x 

kelf,PillO 

Tabela 2.6 - Valores dos keff'S obtidos para o reator com os elementos combustíveis 

homogeneizados. 

Tipo de Cálculo 
keff Tempo de Processamento 

Bk,,(%) 

(segundos) 

Pino a Pino 0.91337 465.8 

Homogeneização 0.91441 0.11386 8.7 
Ixl 

Homogeneização 0.91442 0.11496 8.7 
2x2 

Homogeneização 0.91435 0.10729 9.3 

4x4 

Homogeneização 0.91396 0.06460 60.2 
8x8 

2.2.3. Obtenção das Correntes nas Fronteiras 

(2.6) 

A próxima etapa da reconstrução do fluxo pino a pino é a obtenção das correntes nas 

fronteiras do elemento combustível isolado. 
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A representação das correntes nas fronteiras em uma zona material de um 

elemento combustível iso lado qualquer é mostrado na Figura 2.7. 

J~,X.ij~ 
Elemento Combustível 

tr .. 
g.Y.U 

Figura 2.7 - Representação das correntes nas fronteiras de um elemento combustível 

hipotético iso lado 

Como exemplo, é mostrado na Figura 2.8 as correntes nas fronteiras do 

elemento combustível de interesse com homogeneização 4x4. 

.!-r g,y,41 
H+ 

g,y,42 

+-r g,x,42 

r ~ g,x.31 +- J;,X,32 

J~,X,21 ~ +- J;,X,22 

+- J;,X,12 
i 

J~,X,II ~ 

tr g,y, 11 
tJ-

g,y.12 

Figura 2.8 - Representação das correntes de fronteiras do elemento combustível de 

interesse com homogeneização 4x4. Neste caso as correntes r .. são nulas devido a 
g,X,IJ 

condição de simetria. 
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As equações para as correntes nas fronteiras do elemento combustível de 

interesse, apresentadas a seguir, foram obtidas diretamente a partir da aplicação do 

método de diferenças finitas às equações (2.1) e (2.2). 

2 
J;x.'j = -_-h-+-.-=-_h-.. -(t/lg,;.j - t/l .. ;+I) (2.7) 

Dg.;.j D .. ,."j 

(2.8) 

+ 

(2.9) 

+ 

(2.10) 

+ 

A unidade de corrente líquida em [neutronslcm·2.s·'j. 
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As correntes do grupo I no contorno direito do elemento combustível de interesse 

obtidas pelo método de diferenças finitas para os quatro tipos de homogeneização são 

apresentadas nas Figuras de 2.9 a 2.12. 

correntes grupo1 no contorno direito da 

elem ento com bustivel (nOdallx1) 

-O ,32 

-0,34 1 2 3 • 
-o ,36 

-0.38 

-0,4 

-0.4 2 

-0.44 

Figura 2.9 - Correntes do grupo I no 
contorno direito do elemento 
combustível de interesse, obtidas dos 
fluxos grupo I do problema nodal 
global I xl. 

correntes grupo1 no contorno direito do 

elem ento com bustível (nod aI2x2) 

-0,32 

-0,34 1 2 3 • 
-o ,36 

-o ,38 

I -o ,4 

-0,4 2 

-0,4 4 

Figura 2.10 - Correntes do grupo I no 
contorno direito do elemento 
combustível de interesse, obtidas dos 
fluxos grupo I do problema nodal 
globaI2x2. 
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: 
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I 
i 
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-0,32 

-0,34 

-0,36 

-0,38 

-O .4 

-0,42 

-O ,44 

correntes grupo 1 no contorno direito do 

elem enio com bu stivel (nodaI4x4) 

1 2 3 

Figura 2.11 - Correntes do grupo I no 
contorno direito do elemento 
combustível de interesse, obtidas dos 
fluxos grupo I do problema nodal 
global4x4. 

correntes grupo1 no contorno direito do 

elem ento com bustivel (nOdaI6x8) 

O 

-o ,05 1 2 3 • 5 6 7 8 

-0,1 

-0.15 --
-0,2 

- -
-0,25 

Figura 2.12 - Correntes do grupo I no 
contorno direito do elemento 
combustível de interesse, obtidas dos 
fluxos grupo 1 do problema nodal 
global8x8. 



As correntes do grupo 2 no contorno direito obtidas para cada tipo de 

homogeneização do elemento combustível de interesse são apresentadas nas Figuras 

2.13 a 2.16. 

correntes grupo 2 no contorno dIreito do 

elem enio com b ustivel (nOd ai !x1) 

-0.038 

·0.04 1 2 3 • I 
-o ,042 

-o ,044 

-0.046 

-o 048 

Figura 2.13. - Correntes do grupo 2 no 
contorno direito do elemento 
combustível de interesse, obtidas dos 
fluxos grupo 2 do problema nodal 
global Ix!. 

-o 038 

-o ,04 

-o 044 

·0.046 

-O ,048 

correntes grupo 2 no contorno direito do 

eelem enio com bustivel (nodaI2x2) 

1 2 3 • 

Figura 2.14 - Correntes do grupo 2 no 

contorno direito do elemento 

combustível de interesse, obtidas dos 

fluxos grupo 2 do problema nodal 

globaI2x2. 

, 

J 

! 

i 

22 

correntes grupo 2 no contorno direito do 

elem enio com b LlS tíve I (nOdal 4 X4) 

O 

-O ,O 1 1 2 3 • 
-0,02 

-0,03 

-0.04 

-O ,05 

Figura 2.15 - Correntes do grupo 2 no 
contorno direito do elemento 
combustível de interesse, obtidas dos 
fluxos grupo 2 do problema nodal 
global4x4 

correntes grupo 2 no contorno direito do 

elem enio comb Llstivel (nod ai a xe) 

O 

-0,005 1 2 3 • 5 8 7 I 

-0,01 
'-- --o ,015 

-0,02 --0,025 -
-0,03 

Figura 2.16 - Correntes do grupo 2 no 
contorno direito do elemento 
combustível de interesse, obtidas dos 
fluxos grupo 2 do problema nodal 
global8x8. 



As correntes do grupo I no contorno inferior do elemento combustível obtidas 

para cada tipo de homogeneização são apresentadas nas Figuras 2.17 a 2.20. 

correntes grupo1 no contorno inferior do 

elem ento com bu slível (nodal1 x1) 

054 

0.52 

0.5 

048 

0.46 

0.44 

I 1 2 

Figura 2.17 - Correntes do grupo I no 
contorno inferior do elemento 
combustível de interesse, obtidas dos 
fluxos grupo I do problema nodal 
global I xl. 

correntes grupo 1 no contorno inferior do 

elem enio com b ustível (nod ai 2 x2) 

0.54 F====:;===== 052 

0.5 

048 

046 I 
044+-____________ ~------------~ 

2 

Figura 2.18 - Correntes do grupo I no 
contorno inferior do elemento 
combustível de interesse, obtidas dos 
fluxos grupo 1 do problema nodal 
globaI2x2. 

i 
, , 

I 

23 

correntes grupo1 no contorno superior do 

elemento combustível (nodal 4X4) 
0.54 ~ ________________ ~ 

0.52 +-----...... -------;---------1 
0.5 

0,48 

0,46 

0.44 +-____________ -!-____________ --I 

2 

Figura 2.19 - Correntes do grupo I no 
contorno inferior do elemento 
combustível de interesse, obtidas dos 
fluxos grupo I do problema nodal 
global4x4. 

correntes grupo! no contorno infeflor do 

elem enio com b us tive I (nod a I e x8) 

0.3 

0.25 

0.2 
0,15 

0,1 

0,05 

o 
1 2 3 4 

Figura 2.20 - Corrente do grupo 1 no 
contorno inferior do elemento 
combustível de interesse, obtidas dos 
fluxos grupo 1 do problema nodal 
global8x8. 



As Figuras 2.21 a 2.24 apresentam as correntes do grupo 2 no contorno inferior do 

elemento combustível de interesse obtidas para cada tipo de homogeneização. 

I 

I 
correntes grupo 2 no contorno inferior do 

elem enio com bustivel (nodal 1)(1) 

0.054 

0,052 I 
0,05 I 

I 
0,048 

I 0,046 

I 
1 2 

Figura 2.21 - Correntes do grupo 2 no 
contorno inferior do elemento 
combustível de interesse, obtidas dos 
fluxos grupo 2 do problema nodal 
globallxl. 

correntes grupo 2 no contorno inferior do 

elem enio com bustivel(nodal2x2) 

0,54 ,--~~~~~~~~~~~~~, 

0,52 t-------,-------i! 
0,5 

I 

0,48 I 
0,46 J-_____ +-_____ ~I 

2 

Figura 2.22. - Correntes do grupo 2 no 
contorno inferior do elemento 
combustível de interesse, obtidas dos 
fluxos grupo 2 do problema nodal 
globaI2x2. 

24 

correntes grupo 2 no contorno inferior do 

elem enio com bustível (nodaI4X4) 

0,052 ,~~~~~~~~~~~~--, 
0.05 +-~~ ____ .,-~~~~~-...j 

0,048 

0,046 
0,044 

0,042 

0,04 -t--~-----t---~---...j 

2 

Figura 2.23. - Correntes do grupo 2 no 
contorno inferior do elemento 
combustível de interesse, obtidas dos 
fluxos grupo 2 do problema nodal 
global4x4. 

correntes grupo 2 no contorno mferior do 

elem enio com bustivel (nodaI8x8) 

0,03 ~===r===F==~==~ 0.025 + 
0,02 -1====1 

0.015 

0.01 

0,005 

0+---+---....1'----1---1 
2 3 4 

Figura 2.24. - Correntes do grupo 2 no 
contorno inferior do elemento 
combustível de interesse, obtidas dos 
fluxos grupo 2 do problema nodal 
global8x8. 



As Figuras 2.25 a 2.28 apresentam as correntes do grupo 1 no contorno superior 

do elemento combustível de interesse obtidas para cada tipo de homogeneização. 

O 

-O .1 

·0.2 

·0.3 

-O., 

correntes do grupo 1 no contorno superior 

do elemento com bustível (nodal 1x1) 

2 

L_ I 

Figura 2.25. - Correntes do grupo 1 no 
contorno superior do elemento combustível 
de interesse, obtidas dos fluxos grupo I do 
problema nodal globallxl. 

o 
·0,05 

-O .1 

-0,15 

-0.2 

-0,25 

-0.3 

-0,35 

correntes grupo 1 no contorno superior do 

elem ento com bustível (nodal 2x2) 

1 2 

Figura 2.26 - Correntes do grupo 1 no 
contorno superior do demento combustível 
de interesse, obtidas dos fluxos grupo 1 do 
problema nodal globaI2x2. 

I 

25 

° 
-0,1 

-0,2 

-0,3 

-0.4 

correntes jy1+ contorno superior do 

elemento combusU",1 (nodal 4x4) 

1 2 

Figura 2.27 - Correntes do grupo 2 no 
contorno superior do elemento combustível 
de interesse, obtidas dos fluxos grupo 1 do 
problema nodal global4x4. 

correntes grupo 1 no contorno superior do 

elem ento com bustivel (nodaI8x8) 

O~----'-----'------r----~ 
1 2 3 4 

-0,05 

-0,1 

-0,15 F===1L __ j:===:l...._--
.0,2 1-____________ --' 

Figura 2.28. - Correntes do grupo 1 no 
contorno superior do elemento combustível 
de interesse, obtidas dos fluxos grupo 1 do 
problema nodal global8x8. 



As correntes do grupo 2 no contorno superior do elemento combustível de 

interesse obtidas para cada tipo de homogeneização são apresentadas nas Figuras 2.29 a 

2.32. 

correntes grupo 2 no contorno superior do 

elem enio com hustivel (nodal1 x1) 

-0,032 

1 2 
-o ,034 

-o .036 

-0.038 

-0.04 

Figura 2.29. - Correntes do grupo 2 no 
contorno superior do elemento 
combustível de interesse, obtidas dos 
fluxos grupo 2 do problema nodal 
global 1 xl. 

i correntes grupo 2 no contorno superior do 

I elem enio com bustivel (nodaI2x2) 

I -0.033 

i -0,034 1 2 , , 
-0,035 , , , 
-0,036 I 

i -0,037 i 

-0.038 
, 

-O ,039 ! 

·0,04 

Figura 2.30. - Correntes do grupo 2 no 
contorno superior do elemento 
combustível de interesse, obtidas dos 
fluxos grupo 2 do problema nodal 
globaI2x2. 

! 
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correntes grupo 2 no contorno supenor do 

elem enio com buslivel (nadaI4x4) 
·0,03 .-_____ -. _____ -, 

-o ,032 1 2 

-o ,034 

-0,036 

-0,038 

-o ,04 

Figura 2.31. - Correntes do grupo 2 no 
contorno superior do elemento 
combustível de interesse, obtidas dos 
fluxos grupo 2 do problema nodal 
global4x4. 

correntes grupo 2 no contorno superior do 

elem enio com bustivel (nOdaI8x8) 

O 

-0.005 1 2 3 • 
-0.01 

-O ,O 15 

-O ,02 

-0,025 

Figura 2.32. - Correntes do grupo 2 no 
contorno superior do elemento 
combustível de interesse, obtidas dos 
fluxos grupo 2 do problema nodal 
global8x8. 
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2.7.4. Obtenção das Fontes e Recuperação do Fluxo 

As fontes utilizadas para o cálculo do problema de fonte[7] foram obtidas do 

cálculo direto do método de diferenças finitas, utilizando-se as correntes não 

normalizadas do item anterior, com a equação 

(2.11) 

No problema de fonte externa calculado com o código TWODIM[9], o elemento 

combustível é isolado colocando-se condições de contorno reflexivas em todas as faces, 

e as seções de choque de fissão são divididas pelos respectivos K.r's obtidos dos 

problemas nodais glo bais. 

Para recuperação do fluxo pino a pino no elemento isolado, os fluxos obtidos dos 

problemas de fonte externa são normalizados com a potência através da equação 

v 
q5(x,y) = pp tp(x,y) , 

Vphom 

(2.12) 

Com 

Vpp =IIvLgtpgij IIItpg;j' (2.13) 
g IJ g 1) 

Vphom = I I VLlPsij I I I f;gij , (2.14) 
g IJ g IJ 
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onde 

q3'( x, y) é o t1uxo recuperado pino a pino; 

v pp é o valor da potência no elemento combustível com o fluxo do cálculo pino a 

pmo e; 

V
phom 

é o valor da potência no elemento combustível com o t1uxo do cálculo do 

problema de fonte. 

As Figuras 2.33 a 2.37 apresentam os fluxos do grupo I recuperados no elemento 

combustível de interesse através das homogeneizações Ixl, 2x2, 4x4 e 8x8 

comparando-os com o t1uxo pino a pino. 

6200 

6000 

5800 

5600 

5400 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 1314 1516 

-----o---- p In o 

-0- 1 :.<1 

---b;- 2x2 

~4X4 

_____ 8x8 

Figura 2.33. Comparação entre o fluxo (grupo 1) pino a pino e os fluxos recuperados, na 

primeira coluna do elemento combustível de interesse. 
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6300 

6100 

5900 

5700 

5500 

5300 

5100 

4900 

3 5 7 9 11 13 15 

~pino 

-0-1x1 

---l>- 2x2 
__ 4x4 

---lIf- 8x8 

Figura 2.34. Comparação entre os t1uxos (grupo 1) pino a pino e os t1uxos recuperados 

na coluna 3 do elemento combustível de interesse. 

6400 ,-________________________________ ~ 

6200 

6000 ----<>-- P i n o 

-o-1x1 

I ---l>- 2x2 I 
5800 

5600 

I1 : ::: I 
5400 

5200 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 1314 1516 

Figura 2.35. Comparação entre os t1uxos (grupo 1) pino a pino e os t1uxos recuperados 

na coluna 5 do elemento combustível de interesse. 
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6700 .-____________________________________ ~ 

6500 

6300 

6100 

5900 

5700 

5500 

5300 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

~plno 

-o---1x1x 

-l:r- 2x2 

----w- 4x4 

_____ 8x8 

Figura 2.36. Comparação entre os fluxos (grupo 1) pino a pino e os fluxos recuperados 

na coluna 6 do elemento combustível de interesse. 

6500 

6300 

6100 

5900 

5700 

l~ .. o 

! --o---- 1 x 1 
I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

·1' -Ir- 2x2 

--*-4x4 
i ______ 8x8 

Figura 2.37. Comparação entre os fluxos (grupo 1) pino a pino e os fluxos recuperados 

na coluna 8 do elemento combustível de interesse. 
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As Figuras de 2.38 a 2.42 apresentam os fluxos recuperados do grupo 2 no 

elemento combustível de interesse comparando-os com o fluxo do cálculo pino a pino. 

1100,---------------------------------, 

1050 

1000 

950 

900 

850 

800 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 121314 1516 

-D-pino 

-D-1X1 

-to--- 2x2 I 
__ 4x4. 

I 
-lI(-8x8 'I 

I 
I 
I 

Figura 2.38. Comparação entre os fluxos (grupo 2) pino a pino e os fluxos 

recuperados. na primeira coluna do elemento combustível de interesse. 

1100 

1000 

900 
---<>-pmo 

800 -o-1x1x 

-Ir- 2x2 

700 -M- 4x4 

-.-8x8 

600 

500 

400 

3 5 7 9 11 13 15 

Figura 2.39. Comparação entre os fluxos (grupo 2) pino a pino e os fluxos 

recuperados, na coluna 3 do elemento combustível de interesse. 
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1150 

1050 

950 
-<>-pino 

850 --o-1x1 

-t.-2x2 
750 ---*-4x4 

-.-8x8 
650 

550 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Figura 2.40. Comparação entre os fluxos (grupo 2) pino a pino e os fluxos 

recuperados. na coluna 5 do elemento combustível de interesse. 

1200 

1

1100 

1000 

900 

800 

700 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

---o-- pino 

-Q-1x1 

--I!r- 2x2 

--)E- 4x4 

-4- 8x8 

Figura 2.41. Comparação entre os fluxos (grupo 2) pino a pino e os fluxos 

recuperados. na coluna 6 do elemento combustível de interesse. 
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1300 

1150 
-<>-pino 

_o_1x1 

1100 ---à- 2X 2 
__ 4x4 

___ 8x8 
1050 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Figura 2.42. Comparação entre os fluxos (grupo 2) pino a pino e os fluxos 
recuperados, na coluna 8 do elemento combustível de interesse. 

2.2.5. Desvios nos Fluxos Recuperados 

Os desvios nos fluxos recuperados foram obtidos através da expressão: 

~ g,i,j(pino) - ~ g,i.j(recupcralo) xl 00 

~ g,i,j(pino) 
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Os desvios dos fluxos recuperados do grupo I obtidos da homogeneização Ixl são 

apresentados na Tabela 2.7. 

Tabela 2.7 - Desvios nos fluxos recuperados em relação aos fluxos pino a pino do 
grupo I no elemento combustível de interesse obtido da homogeneização Ix!. 

\6 -1.2\ -1.0 \ -0.54 0.39 1.89 2.87 3.40 3.16 

\5 -0.85 -0.65 -0.26 0.40 1.24 1.95 2.43 2.78 

\4 -0.64 -0.48 -0.2\ 0.\7 0.67 1.13 1.49 1.81 

\3 -0.58 -0.48 -0.3\ -0.07 0.18 0.37 0.53 0.6\ 

\2 -0.63 -0.57 -0.50 -0.37 -0.27 -0.34 -0.44 -0.80 

\I -0.72 -0.70 -0.68 -0.66 -0.7\ -0.86 -2.59 -1.76 

\O -0.84 -0.84 -0.84 -0.90 -0.99 -1.20 -1.6\ -2.23 

9 -0.97 -0.97 -0.98 -1.05 -1.1\8 -1.43 -1.83 -2.43 

8 -1.09 -1.08 -1.08 -1.14 -1.22 -1.47 -1.86 -2.4\ 

7 -1.18 -1.18 -1.15 -1.15 -1.16 -1.32 -1.66 -2.20 

6 -1.32 -1.27 -1.19 -1.1\ -1.03 -0.96 -1.2\ -1.67 

5 -1.52 -1.42 -1.24 -1.0\ -0.77 -0.62 -0.48 -0.62 

4 -1.77 -1.63 -1.37 -0.97 -0.52 -0.08 0.46 1.1\ 

3 -2.\5 -1.94 -1.58 -1.04 -0.32 0.43 1.22 2.\4 

2 -2.70 -2.47 -1.97 -1.20 -0.\4 0.83 1.69 2.57 

\ -3.44 -3.22 -2.65 -1.63 0.03 1.24 2.03 2.\0 

\ 2 3 4 5 6 7 8 
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Os desvios dos fluxos recuperados em relação aos fluxos pino a pino do grupo 

2 obtidos da homogeneização I xl são apresentados na Tabela 2.8. 

Tabela 2.8 - Desvios nos fluxos recuperados em relação aos fluxos pino a pino do 

grupo 2 no elemento combustível de interesse obtidos da homogeneização I xl. 

16 -1.54 -1.71 -1.35 0.41 3.71 6.20 7.55 7.90 

15 -1.03 -0.91 -0.43 0.79 2.59 4.00 5.34 6.92 

14 -0.73 -0.61 -0.10 0.59 1.57 2.62 3.59 4.99 

13 -0.67 -0.50 -0.25 0.24 0.72 1.30 1.78 2.49 

12 -0.65 -0.51 -0.35 -0.23 -0.06 0.03 -0.11 -0.76 

11 -0.74 -0.70 -0.77 -0.54 -0.58 -0.81 -1.43 -2.60 

10 -0.78 -0.80 -0.79 -0.79 -0.94 -1.22 -1.90 -2.91 

9 -0.97 -0.97 -1.00 -!.lO -1.23 -1.56 -2.11 -2.74 

8 -1.04 -!.lI -1.04 -!.l7 -1.29 -1.63 -2.09 -2.78 

7 -!.l8 -!.l4 -!.l2 -!.l5 -1.20 -1.39 -1.96 -2.87 

6 -1.48 -1.28 -1.03 -0.97 -0.77 -1.05 -1.36 -2.55 

5 -1.52 -1.41 -1.24 -0.87 -0.45 -0.20 -0.15 -0.50 

4 -1.77 -1.72 -1.35 -0.72 -0.01 0.88 1.77 3.09 

3 -2.25 -2.11 -1.53 -0.71 -0.55 1.84 3.25 5.28 

2 -2.96 -2.83 -2.22 -0.85 -1.07 2.88 4.47 6.64 

1 -3.82 -3.97 -3.58 -1.61 1.83 4.35 6.07 6.60 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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A Tabela 2.9 mostra os desvios percentuais nos fluxos recuperados em 

relação aos fluxos pino a pino do grupo I obtidos da homogeneização 2x2 

Tabela 2.9 - Desyios nos fluxos recuperados em relação aos fluxos pino a pino do 
grupo I no elemento combustível de interesse obtido da homogeneização 2x2. 

16 -1.20 -1.00 -0.53 0.40 1.91 2.90 3.42 3.19 

15 -0.84 -0.64 -0.25 0.42 1.26 1.96 2.45 2.80 

14 -0.63 -0.47 -0.20 0.18 0.69 1.15 1.51 1.83 

13 -0.58 -0.47 -0.30 -0.06 0.20 0.39 0.54 0.63 

12 -0.62 -0.58 -0.49 -0.36 -0.26 -0.32 -0.42 -0.79 

11 -0.71 -0.70 -0.67 -0.65 -0.70 -0.85 -2.57 -1.73 

10 -0.84 ' -0.83 -0.83 -0.90 -0.98 -1.19 -1.60 -2.22 

9 -0.96 -0.96 -0.98 -1.04 -1.17 -1.42 -1.84 -2.42 

8 -1.08 -1.08 -1.08 -1.14 -1.22 -1.45 -1.85 -2.41 

7 -1.19 -1.17 -1.15 -1.15 -1.16 -1.33 -1.66 -2.20 

6 -1.32 -1.27 -1.19 -1.11 -1.04 -0.98 -1.21 -1.67 

5 -1.52 -1.43 -1.24 -1.02 -0.77 -0.62 -0.48 -0.62 

4 -1.77 -1.64 -1.38 -0.97 -0.54 -0.08 0.46 1.09 

3 -2.15 -1.94 -1.58 -1.05 -0.33 0.42 1.20 2.13 

2 -2.72 -2.48 -1.97 -1.21 -0.15 0.82 1.68 2.55 

I -3.46 -3.23 -2.67 -1.64 0.01 1.23 2.02 2.09 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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A Tabela 2.10 apresenta os desvios nos fluxos recuperados em relação aos fluxos 

pino a pino do grupo 2 obtidos da homogeneização 2x2 no elemento combustível de 

interesse. 

Tabela 2.10 - Desvios nos fluxos recuperados em relação aos fluxos pino a pino do 
grupo 2 no elemento combustível de interesse obtidos da homogeneização 2x2. 

16 -1.56 -1.66 -1.36 0.47 3.77 6.19 7.60 7.95 

15 -1.05 -0.92 -0.45 0.77 2.58 3.98 5.39 6.97 

14 -0.75 -0.63 -0.11 0.67 1.64 2.67 3.57 5.04 

13 -0.61 -0.51 -0.27 0.32 0.70 1.28 1.76 2.54 

12 -0.66 -0.53 -0.37 -0.15 -0.03 0.11 -0.12 -0.78 

11 -0.75 -0.72 -0.65 -0.56 -0.59 -0.82 -1.44 -2.61 

10 -0.79 -0.81 -0.80 -0.81 -0.95 -1.24 -1.92 -2.92 

9 -0.99 -0.98 -1.02 -1.03 -1.24 -1.58 -2.12 -2.76 

8 -1.06 -1.05 -1.05 -l.l8 -l.31 -1.64 -2.03 -2.80 

7 -1.20 -1.07 -l.l3 -1.08 -l.l3 -1.41 -1.98 -2.88 

6 -1.30 -1.29 -1.05 -0.99 -0.79 -1.06 -1.37 -2.50 

5 -1.50 -1.42 -1.26 -0.88 -0.46 -0.22 -0.16 -0.51 

4 -1.78 -1.74 -1.36 -0.73 -0.02 0.86 1.75 3.02 

3 -2.26 -2.13 -1.54 -0.72 -0.53 1.82 3.23 5.27 

2 -2.98 -2.84 -2.24 -0.93 -1.05 2.86 4.45 6.62 

I -3.84 -3.99 -3.59 -1.63 1.81 4.33 6.05 6.59 

I 2 3 4 5 6 7 8 
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A Tabela 2.11 apresenta os desvios nos fluxos recuperados em relação aos fluxos 

do problema pino a pino do grupo 1, obtidos a partir da homogeneização 4x4 no 

elemento combustível de interesse. 

Tabela 2.11 - Desvios nos fluxos recuperados em relação aos fluxos pino a pino do 
grupo 1 no elemento combustível de interesse obtidos da homogeneização 4x4. 

\6 -1.16 -0.96 -0.47 0.48 2.03 3.03 3.57 3.34 

\5 -0.76 -0.57 -0.\6 0.52 1.37 2.09 2.59 2.95 

\4 -0.54 -0.38 -0.\0 0.29 0.8\ 1.28 1.65 1.99 

13 -0.47 -0.36 -0.\8 -0.07 0.33 0.52 0.68 0.78 

\2 -0.48 -0.44 -0.35 -0.22 -0.\2 -0.\8 -0.27 -0.64 

\I -0.57 -0.54 -0.5\ -0.50 -0.54 -0.68 -2.42 -1.58 

\0 -0.68 -0.67 -0.67 -0.72 -0.82 -1.02 -1.43 -2.05 

9 -0.78 -0.76 -0.79 -0.86 -0.99 -1.23 -1.63 -2.23 

8 -0.89 -0.88 -0.88 -0.94 -1.00 -1.25 -1.63 -2.\9 

7 -1.00 -0.96 -0.94 -0.92 -0.93 -1.07 -\.40 -1.94 

6 -1.12 -1.06 -0.96 -0.88 -0.79 -0.70 -0.94 -1.39 

5 -1.3\ -1.2\ -1.02 -0.76 -0.50 -0.34 -0.17 -0.30 

4 -1.57 -\.42 -1.14 -0.72 -0.24 0.23 0.8\ 1.50 

3 -1.97 -1.73 -1.35 -0.79 -0.03 0.77 1.59 2.57 

2 -2.54 -2.29 -1.76 -0.95 -0.\7 1.\9 2.09 3.02 

1 -3.30 -3.06 -2.46 -1.38 0.37 1.64 2.48 2.58 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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A Tabela 2.12 apresenta os desvios nos fluxos recuperados em relação aos fluxos 

pino a pino do grupo 2 obtidos da homogeneização 4x4 no elemento combustível de 

interesse. 

Tabela 2.12 - Desvios nos fluxos recuperados em relação aos fluxos pino a pino do 
grupo 2 no elemento combustível de interesse obtidos da homogeneização 4x4. 

, 
I -1.59 16 -1.69 -1.48 0.23 3.35 5.68 7.01 7.26 

15 -1.03 -0.92 -0.49 0.69 2.38 3.77 5.01 6.38 

14 -0.68 -0.51 -0.13 0.58 1.50 2.46 3.36 4.54 

13 -0.54 -0.48 -0.19 0.30 0.67 1.23 1.58 2.14 

12 -0.52 -0.40 -0.29 -0.05 0.01 0.12 -0.11 -0.86 

11 -0.61 -0.62 -0.57 -0.48 -0.51 -0.83 -1.39 -2.64 

10 -0.6·1 -0.68 -0.60 -0.68 -0.82 -1.11 -1.83 -2.87 

9 -0.83 -0.83 -0.87 -0.89 -1.09 -1.42 -1.94 -2.63 

8 -0.90 -0.90 -0.82 -1.03 -1.15 -1.48 -1.85 -2.60 

7 ·0.96 -0.93 -0.93 -0.94 -0.99 -1.28 -1.81 -2.69 

6 -1.15 -1.09 -0.95 -0.80 -0.60 -0.82 -1.22 -2.37 

5 -1.34 -1.29 -1.07 -0.77 -0.37 -0.09 -0.13 -0.50 

4 -1.70 -1.68 -1.26 -0.64 0.10 0.85 1.68 2.74 

3 -2.31 -2.15 -1.64 -0.77 0.52 1.73 3.07 4.79 

2 -3.20 -3.09 -2.47 -1.11 0.85 2.57 4.15 6.07 

I -4.40 -4.50 -4.18 -2.18 1.30 3.74 5.45 5.95 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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A Tabela 2.13 apresenta os desvios nos fluxos recuperados em relação aos fluxos 

pino a pino do grupo 1, obtidos da homogeneização 8x8 no elemento combustível de 

interesse. 

Tabela 2.13 - Desvios nos fluxos recuperados em relação aos fluxos do problema 
pino a pino do grupo 1 no elemento combustível de interesse obtidos da 

homogeneização 8x8. 

16 -0.91 -0.80 -0.50 -0.05 0.51 1.25 2.13 2.03 

15 ·0.67 -0.55 -0.32 0.02 0.43 0.94 1.44 1.78 

14 -0.49 -0.40 -0.23 -0.04 0.26 0.57 0.84 1.01 

13 ·0.40 -0.33 -0.24 -0.09 0.07 0.21 0.33 0.31 

12 -0.34 -0.31 -0.26 -0.18 -0.10 -0.10 -0.10 -0.23 

11 -0.33 -0.32 -0.30 -0.28 -0.27 -0.32 -1.89 -0.69 

10 -0.34 -0.33 -0.33 -0.35 -0.38 -0.47 -0.66 -0.95 

9 -0.34 -0.35 -0.34 -0.37 -0.43 -0.55 -0.74 -1.04 

8 -0.37 -0.36 -0.36 -0.39 -0.40 -0.54 -0.73 -1.01 

7 -0.37 -0.37 -0.35 -0.35 -0.34 -0.42 -0.59 -0.86 

6 -0.40 -0.37 -0.33 -0.28 -0.24 -0.16 -0.32 -0.51 

5 -0.47 -0.42 -0.32 -0.20 -0.05 0.00 -0.07 -0.01 

4 -0.58 -0.51 -0.35 -0.14 0.10 0.33 0.55 0.62 

3 -0.76 -0.63 -0.42 -0.14 0.26 0.70 1.15 1.50 

2 -1.04 -0.90 -0.60 -0.19 0.36 1.03 1.78 2.59 

I -1.43 -1.29 -0.89 -0.37 0.31 1.27 2.26 2.39 

I 2 3 4 5 6 7 8 
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A Tabela 2.14 apresenta os desvios nos fluxos recuperados em relação aos fluxos 

pino a pino do grupo 2. obtidos da homogeneização 8x8 no elemento combustível de 

interesse. 

Tabela 2.14 - Desvios nos fluxos recuperados em relação aos fluxos pino a pino do 
grupo 2 no elemento combustível de interesse obtidos da homogeneização 8x8. 

16 -2.12 2.16 -1.44 0.39 0.94 2.65 4.26 4.58 

15 -1.36 -l.l8 -0.75 0.05 0.91 1.79 2.93 3.91 

14 -0.86 -0.70 -0.44 0.02 0.60 1.26 1.82 2.43 

13 -0.56 -0.48 -0.37 0.01 0.23 0.60 0.72 0.87 

12 -0.45 -0.32 -0.27 -0.14 -0.08 -0.06 -0.14 -0.49 

II -0.38 -0.34 -0.36 -0.26 -0.30 -0.53 -0.91 -1.63 

10 -0.34 -0.36 -0.23 -0.26 -0.41 -0.69 -1.33 -2.36 

9 -0.39 -0.37 -0.40 -0.42 -0.56 -0.91 -1.40 -2.20 

8 -0.38 -0.36 -0.35 -0.49 -0.62 -0.89 -1.39 -2.24 

7 -0.35 -0.37 -0.39 -0.36 -0.42 -0.70 -1.25 -2.20 

6 -0.45 -0.47 -0.26 -0.32 -0.12 -0.42 -0.76 -1.54 

5 -0.50 -0.47 -0.40 -0.23 -0.02 -0.01 -0.09 -0.35 

4 -0.66 -0.72 -0.43 -0.07 0.27 0.58 0.87 0.96 

3 -1.0 I -0.94 -0.56 -0.09 0.50 l.l9 1.78 2.46 

2 -1.67 -1.49 -0.95 -0.14 0.80 1.74 2.74 3.99 

I -2.54 -2.55 -1.68 -0.44 0.87 2.35 3.67 3.88 

I 2 3 4 5 6 7 8 
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A Tabela 2.15 apresenta os Desvios Quadráticos Médios (DQM) dos Fluxos 

Recuperados no Elemento Combustível de interesse. 

Tabela 2.15 - Desvios Quadráticos Médios dos Fluxos Recuperados no Elemento 

Combustível de Interesse. 

DQM no fluxo grupo I DQM no fluxo grupo 2 

Nodallxl 0.128 0.219 

Nodal2x2 0.128 0.219 

Nodal4x4 0.125 0.206 

Nodal8x8 0.006 0.123 

Dos resultados apresentados nas Tabelas 2.7 a 2.14 para os desvios relativos aos 

fluxos pino a pino, observa-se que. 

os fluxos no interior do elemento combustível foram recuperados com boa 

precisão comparados ao fluxo pino a pino e; 

os maiores desvios apresentam-se nos contornos do elemento combustível, 

devido a perda de precisão no cálculo das correntes. A perda de precisão das 

correntes é inevitável durante o processo de homogeneização[7]; 

a homogeneização 8x8 apresenta os menores desvios relativos, com precisão 

suficiente comparado ao fluxo da distribuição pino a pino. 

Observa-se ainda que, a recuperação do fluxo a partir do problema nodal 4x4 

apresenta resultados próximos aos das recuperações dos fluxos a partir dos problemas 

nodais lxl e 2x2. Entretanto, os desvios quadráticos médios dos fluxos recuperados do 

problema nodal 4x4 são menores do que os desvios quadráticos médios dos fluxos 

recuperados dos problemas nodais I xl e 2x2, como pode ser visto na Tabela 2.15. 
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l 

o tempo de processamento do problema nodal global 4x4 de 9.3 segundos 

(Tabela 2.6) é bem menor do que o tempo de processamento do problema nodal 8x8, 

que é de 60.2 segundos. 

Considerando que os fluxos recuperados a partir da homogeneização 8x8 possuem 

precisão suficiente em relação aos fluxos pino a pino; os desvios quadráticos médios 

dos fluxos recuperados a partir do problema nodal 4x4 são menores do que os desvios 

quadráticos médios dos fluxos recuperados a partir dos problemas nodais IxI" e 2x2 e; o 

tempo de processamento para execução do problema nodal global 4x4 é bem menor do 

que o tempo de processamento do problema global nodal 8x8, as homogeneizações 4x4 

e 8x8 sào consideradas como modelos nodais para recuperação do fluxo pino a pino em 

elementos combustíveis de arranjos de células 16 x 16. 
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CAPÍTULO 3 



L 

3. FORMULAÇÃO ANALÍTICA PARA HOMOGENEIZAÇÃO DO 

ELEMENTO COMBUSTÍVEL ISOLADO 

3.1. Modelo Matemático 

o objetivo deste capítulo é encontrar urna formulação analítica para 

homogeneização de um sub-elemento do elemento combustível do tipo PWR a partir da 

equação de difusão para dois grupos de energia a duas dimensões. Para simplificação da 

nomenclatura das equações (2.1) e (2.2), estas passarão a ser escritas da seguinte forma: 

- 'V.D1'V (A + LI~I = '7(VLI~1 + VL2~2) 

- 'V.D2 'V ~2 + L2~2 = "L12~2 

a~1 = O e a~2 = O no contorno do elemento combustível, 

(3.1) 

(3.2) 

Por conveniência adotou-se escrever '7 na equação (3.1) em vez de À, como é escrito na 

equação (2.1). 

Sejam 

Dg(x,y) = Dgdg(x,y), 

"Lg(X,y) = "LgO'g(X,y), 

v"Lg(x,y) = VLgVO'/X,y), 

"L 12 (x, y) = "L 1PI2 (x, y), 

(3.3) 

(3.4) 

(3.5) 

(3.6) 

onde D g' Lg, VL g e "L12 são constantes dos respectivos parâmetros materiais não 

perturbados. 
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Fazendo as transformações: 

1 
resulta que, V ---+ - V , 

h 

x~hx 

y~hy 

e aplicando as eqs. (3.3), (3.4), (3.5) e (3.6) nas eqs. (3.1) e (3.2) tem-se 

h2 h2 h2 
- V.dIV rPl + ~LIO"lrPl = '7(~VLIVO"lrPl + ~VL2V0"2rP2)' (3.7) 

DI DI DI 

h
2 

h
2 

- V.d~ V rP2 + -LzO"2rP2 = -LlzO"I2rPl' (3.8) 
D2 D 2 

Definindo 

(3.9) 

(3.10) 

(3.11) 

as eqs. (3.7) e (3.8) ficam: 

(3.12) 

(3.13) 

Fazendo as transformações: 
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Obtém-se as equações 

-V'.dlV'~1 + al~1 = TJ(val~1 + a3va2~2) 

- V'.d2 V' ~2 + a2r/J, = a12r/JI 

que podem ser escritas na seguinte forma matricial: 

- V' .dV'lP + alP = 1]PlP 

õlP = O 

onde. 

lP = [::J 
a = [alal 

-a12 a2:J 
p= [vai 

O 
a3~a2 ] 

d = [~I ;J 

(3.14) 

(3.15) 

(3.16) 

(3.17) 

(3.18) 

(3.19) 

(3.20) 

Com equação de difusão escrita na forma (3.16) o elemento combustível 

transforma-se num quadrado unitário. Pode-se então, adotar as notações 

Produto Interno 

I I 

(lP,~) = fdx fdylPT(X,y)~(x,y), (3.21) 
o o 
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Valor Médio 

I I 

L = (I,L) = fdx fdyL(x,y). (3.22) 
o o 

3.2. Formulação Variacional 

A homogeneização de um parâmetro material (L) é feita estimando-se uma 

relação entre integrais de fluxo expressa por 

(3.23) 

onde w(X,y) = L(X,y)U e (3.24) 

u = [I O Y ou u = [O I Y para os grupos I ou 2, respectivamente. 

Um funcional variacional adequado para se estimar G['f'] da solução da 

equação (3.16) é da forma 

com (3.25) 

Com efeito, verifica-se que 

(I) (3.26) 

que é o problema fraco regular associado à equação (3.16); 
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(2). para 'I' = rjJ, solução do problema fraco regular tem-se F['I", rjJ] = G[rjJ]; 

(3.27) 

que é o problema fraco adjunto, cuja solução é 'I'+ = rjJ + . 

Observa-se que 

5G 
onde (3.29) 

Mostra-se a seguir, que para os erros de la ordem em rjJ+ e rjJ, o erro de G['I'] 

calculado por F[ \{l' , \{l] é de 2a ordem. De fato, 

onde. 

(3.31 ) 

e, 

H[rjJ' + 591', rjJ + 591] = H[rjJ', rjJ] + H[591', rjJ] + H[rjJ', 591] + H[o91-, 591] 

(3.32) 

com 

H[rjJ' ,rjJ] = H[5rjJ' ,rjJ] = O (3.33) 

sendo rjJ solução do problema fraco regular e, 
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(3.34) 

t/J + solução do problema fraco adjunto. 

Portanto. 

(3.35) 

3.3. Perturbação nos Parâmetros Materiais 

Na teoria de perturbação aplicada ao problema da equação (3.16), utilizam-se as 

seguintes expressões perturbativas dos parâmetros materiais 

dg(x,y) = 1 + e&lg(x,y), 

O"g(X,y) = 1 + eOO"g(x,y), 

0"12(X,y) = 1 + eOO"I2(x,y), 

VO"g(X,y) = 1 + eovO"g(x,y), 

(3.36) 

(3.37) 

(3.38) 

(3.39) 

De acordo com a estrutura de um elemento combustível tipo PWR pode-se 

escrever 

&lg(X,y) = IOd;XY(x,y), (3.40) 
Y 

(3.41 ) 

X,y E a zona perturbada y 
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, {I Xr(x,y) = O 
x, Y E zona perturbada r 
caso contrário. 

(3.42) 

Deve-se observar que as quantidades &i~ são constantes para cada y, Equações 

similares são escritas para os outros parâmetros materiais, Com as expressões 

perturbativas das equações (3.36), (3.37), (3.38) e (3.39) as matrizes representadas em 

(3.18), (3.19) e (3.20) assumem a forma 

onde 

d(x, y) = I + &&i(x, y), 

a(x, y) = ao + &&(x, y), 

p(x, y) = po + &8p(x, y), 

I = [~ ~l 

ao=[a~ a~l 

[
1 a3] 

Po = O O ' 
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(3.43) 

(3.44) 

(3.45) 

(3.46) 

(3.47) 

(3.48) 

(3.49) 

(3.50) 

(3.51) 



r 

3.4. Solução por Teoria de Perturbação de 1" Ordem 

Usando-se teoria de perturbação de 1 a ordem no funcional da equação (3.25) tem

se erros de 2" ordem. como foi visto no item (3.2). A expansão perturbativa dos 

parâmetros materiais dada nas equações (3.43) a (3.51) conduz à expansão perturbativa 

de H, dada por 

(3.52) 

onde. 

HJIf+, If, 171 = (Vil' + , Vil') + (If+, ao If) -17 (If+, Po If), (3.53) 

m[If+, 1f,171 = (VIf+ ,&llf) + (If+ ,rolf) -17(If+ ,~If). (3.54) 

Expandindo as soluções 17, If + e If em 8 tem-se 

17 = À + 8fJ +0(82
), 

If+ = r + ap+ + 0(82
), 

If = rjJ + ap + 0(&2), 

obtendo-se da equação (3.25) 

sendo, portanto, a solução por teoria de perturbação dada por: 

(3.55) 

(3.56) 

(3.57) 

A expansão da equação (3.56) é obtida diretamente da equação (3.25), considerando-se 

as equações (3.52), (3.53), (3.54) e (3.55) 

Obtém-se primeiramente 

(3.58) 
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o tenno FI envolve apenas as potências de I a ordem em li 

FI = (~~),cp) -HJ~+,cp,À]- HJcp',~,À] 
+ f3(~+,Po~) - b1-I[~+,~,À]. 

o problema original, ou seja, 

o F = O 'v' 8I", 
'l'+ 

o'l'F = O 'v' cS'I', 

(3.59) 

na aproximação da teoria de perturbação se reduz a um problema de ordem zero mais 

um problema de I a ordem, sendo o problema ordem zero 

o F = O .. o 'v'orr Ç::> Ho [oq.l +, q.I, ít] = O 'v'Orr· (3.60) 

O.Fo = O 'v' oq.l Ç::> (~~) ,oq.l) - H Jq.I + , oq.l, ít] = O 'v' oq.l 

(3.61) 

e o problema de 1 a ordem 

oFI = O 'v'8rp' Ç::> Ho[ocp' , q.I, ít] = O 'v' Ocp+ (3.62) • 

o,FI = O 'v' Ocp Ç::> ( ~(q.I) ) [ + ] oq.l ,Ocp - Ho q.I ,Ocp,ít = O 'v' Ocp (3.63) 

o +FI = O 'v' oq.l' Ç::> 
; 

HJorr,cp,ít] + m[oq.l+,q.I,ít] - p(oq.l+'Poq.l) = O 'v'oq.l+. 

(3.64) 

=> detenninar cp + (o que não interessa). 
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D~ equação (3.58) resulta que 

(3.65) 

onde. pela equação (3 .60), ~ é a solução do problema fraco regular 

Da equação (3.59) resulta 

(3.66) 

onde pela equação (3.61), ~+ é a solução do problema fraco adjunto 

o parâmetro P pode ser determinado escolhendo-se na equação (3.64) 5~ + = ~ + , 

solução do problema fraco 

de onde resulta 

(3.67) 

Reunindo-se os resultados obtidos das equações (3.65), (3.66) e (3.67) tem-se então 

(3.68) 

onde À, ~, ~ + e ~ + são obtidos pelas soluções dos problemas fracos: 

(3.69) 
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HJr,ip,À]=ü \jip ~ r,À (Àjácalculado). 

Deve-se observar que tjJ + é uma pseudo-solução. 

3.4.1. Solução do problema fraco regular (equação 3.69) 

Tem-se que 

HJ5çf , t/J, À] = (V St/J + , V' tjJ) + (StjJ +, aot/J) - À(St/J + , Pot/J) 
= (StjJ+, -V"t/J + aot/J - ÀPot/J) + [St/J+,8t/J] 

H =0 o 

:. t/J = constante, solução do problema de autovalor 

[
a -À 

det[a o - Àpal = det 1 

-1 
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3.4.2 Solução do Problema Fraco Adjunto (Equação 3.71) 

:. 1)+ = constante, solução do problema de autovalor 

[
a -Â, 

det[a~ -Â,p~] = det I 

-Â,a 
) 

À = a,a, , 
a, +a J 

a, 
aT _ ÀpT = o o 

a,a, 

a, +aJ 

a,a,a) 

a, +a) 

-1 

a, 

• Ao + 
.• 'I' 

[ 1 1 [ ] a, +a) = a,a) _ 
a, +a) a,a) 

-1] 
a, 

= det[ao -Â,pol, 

3.4.3 Solução do Problema Fraco Adjunto (Equação 3.70) 

Tem-se que 
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( t5G(~) t5r'-) = (W-G(~)u t5r'-) 
t5~ , 'f' (u,~)' 'f' , 

(~~),&jJ J - HJqf,g~,À] = o 'ifg~,~, 

onde 

S(x v) = w-G(~)u . 
u (u,ç6) , 

. () (w,ç6)-G(ç6Xu,ç6) 
Venfica-se que: ~,S = () = O, 

u,ç6 

:. a equação (3.75) tem pseudo-solução. Como ~ = constante, 

G(~) = (w,ç6) = (LU,ç6) = L = (I,L) 
(u,ç6) (u,~) 

(3.76) 

:. S(x,y) = (L(X,y) - L)v 

[ ~l parag=l 
U 

ondeV= = (3.77) 
(u,~) 

[~] parag = 2. 

Calcula-se a solução ç6 + através de uma série dupla de Fourier dada por 
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{Ó+,(X, y) = ~ 'lfIrn,nCosmnxcosnny. (3.78) 

A notação I' indica que m. n :#= O, O simultaneamente. 
m,n 

Sendo {Ó + uma pseudo-inversa, elimina-se a parte referente à solução da equação 

homogênea colocando-se lfIoo = O .Os demais coeficientes são calculados da expressão 

onde 

= _1_ (L(X, y) - L, cosmnxcosnny)v, 
Cm.n 

Crn,n = (cosmJZXcosn7Z)', cosmJZXcosnny)= 

Como m. n oF O, O simultaneamente, e 

L(X,y) = L + Ib1? XY(x,y), 
y 

onde L é o parâmetro não perturbado (constante) e 

1 
- para m ou n = O 
2 
1 
- para m, n) O. 
4 

OEY = L(X, y) - L na região perturbada r, tem-se que 

S - _1_" j:r =r 
m n - i... ':tm nU':' V, 
. Cm•n Y • 

com 
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q~.n = (xr, cosmJZXcosnJZ)' ). (3.80) 

Tem-se como resultado a expressão para os coeficientes cp , m.n 

1 "" P -I Oi. r CPm.n =-C .:.. ':>m.nAm.n V , 
rn.n Y 

(3.81) 

onde Am.n é a matriz 

bm.n + 
a la3 -1 

Am.n = 
a, +a3 (3.82) 

ala,a, 
bm.n + a, 

a, +a 3 

com bm.n = (mJr)' + (nJr)' . 

Calculando-se a matriz inversa 

1 [bm.n + a, 
A~n = --- ala,a, 

det Am.n + a, a, 
1 1 aa bm,n + 1 3 , 

a, +a3 

pode-se escrever que 

.1 1 1 
Am.n = -Co - c., (3.83) 

bm.n bm.n + f..J 

onde 
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a, 1 

Co = f.J f.J (3.84) 
Âa3 (aI -Â) 

f.J f.J 

e 

a, -1 1 
-

c= JL JL = C -I (3.85) 
Âa3 (aI -Â) o 

-1 
f.J f.J 

onde JL = aI +a, -Â. (3.86) 

A equação (3.80) fica na forma 

_ 1 '" P [ 1 C 1 C] =r rp - --~"'mn - oV- IV U,i.., • 

m.n Cm.n r . bm,n bm,n + f.J 
(3.87) 

Os termos que aparecem na equação (3.68) podem então ser obtidos de forma 

explícita. Como Po e t/J são constantes e t/J+ é dado pela série de Fourier, equação 

(3.81), com rpoo == O, tem-se que, 

(3.88) 

resultando em 

(3.89) 

o termo G(t/J) já foi calculado na equação (3.76). Portanto, resta calcular o termo 
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Usando as equações (3.25), (3.49), (3.50) e (3.51), obtém-se 

(3.90) 

Usando a equação (3.83) e (3.87) tem-se 

(3.91) 

Introduzindo as funções 

(3.92) 

com o termo m = n = O excluído. 

Obtém-se 

m[v'· ,v',À} = Llw~ (O)(C v)' - W"(.u)(C v)' .[&' -À~'~' 1 
" 

(3.93) 

Usando as equações (3.49), (3.50) e (3.51) tem-se que 

(3.94) 
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r 

L 

Usando-se as equações (3.77), (3.84) e (3.85) tem-se que 

f.J 

Cv=Cv-v= I o 

[~] _o~~l, 
[°1] para o grupo 2, 

parag= 1 eg=2, 

1 1 

f.J(a 2 +aJ 
1 

f.J 

para o grupo 1, 

ala) 1 

f.J(a 2 +aJ 

para o grupo 2, 

Usando-se a equação (3.94), 

T 

[
a la 2b'0"; - Àa:b'VO"; - :a 3 b'VO"; ] 

a 2b'0"2 -a2b'0"12 
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p/g=le2, 

(3.97) 

e 

para g =1 

vT (&' _A~r \J. =a Ou' -AOVUr -A~OVUr vp/p I I I 2' (3.99) 
a, 

parag=2 

(3.100) 

Portanto, das equações (3.89) e (3.93) obtém-se para g =1 

~1 =~1 + IC;bL;, (3.101) 
r 

onde 

(3.102) 

com 

(3.103) 
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T'" 21 
=_ Àa 3 (W rr _ Wrr') 

O I' 

prr 
11 

f.J 

,a ' 
P '" = ----'- p rr 

21 11 ' a, 

e para g = 2 

I 2 =L2 + Ic;c5L;, 
r 

onde 

c; = I trIÇÔO"; + T; (ôO"; -ôO":,)+ PI~ÔVO": + P;ÔO";' }, 
r 

com 

T'~ a, f( 1)W'" wrr' ) ; =--\\a l -/l. o +a 2 I ' 

f.J 
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(3.105) 

(3.106) 

(3.107) 

(3.108) 

(3.109) 

(3.110) 

(3.111) 



(3.112) 

Observa-se pelas equações obtidas para a homogeneização de um elemento 

combustível que não é necessário conhecer o fluxo pino a pino. A homogeneização 

depende apenas da configuração geométrica do elemento combustível, o que pode ser 

visto pelas funções W~"Y e W,rr ,e dos parâmetros nucleares. 

3.5. Código para o cálculo dos parâmetros materiais homogeneizados 

Com as equações obtidas no item anterior elaborou-se um código em fortran para 

calcular os parâmetros nucleares homogeneizados aplicados aos modelos nodais obtidos 

no capítulo 2. 
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CAPÍTULO 4 



4. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA "BENCHMARK" PARA AVALIAÇÃO 

4.1. Descrição do Reator 

Para avaliação do método perturbativo descrito no Capítulo 3 considerou-se um 

reator tipo PWR apresentado por Cheng[1l] com a proposta de determinar os 

parâmetros equivalentes homogeneizados de elementos combustíveis. O reator possui 

nove elementos combustíveis, conforme a configuração apresentada na Figura 4.1. 

I 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

Figura 4.1 . Configuração do reator Benchmark para avaliação do método perturbativo 
proposto. 

O elementos combustíveis compreendem arranjos de células quadradas 

homogêneas 15x15. Cada célula possui 1.4 em de lado, de tal modo que cada elemento 

combustível possui a dimensão de 21.0 cm x 21.0 em. 

Os elementos combustíveis 1,3,5,7 e 9 possuem 17 células de buracos d'água, e 

as células de combustível são todas com o mesmo grau de enriquecimento, 

denominados de combustível 2. 
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Os elementos combustíveis 2, 4, 6 e 8 possuem 17 células de barras de controle, 

com células de combustível de mesmo grau de enriquecimento, e são denominados de 

combustível 1. 

O arranjo de um elemento combustível é apresentado na Figura 4.2. 

Figura 4.2 - Arranjo de um elemento combustível. As células escurecidas representam 
barras de controle ou buracos d'água. 

As condições de contorno são J. ii = O em todas as faces do reator. 

Como o reator analisado por Cheng[ll] envolve fortes perturbações, as seções de 

choque de absorção e remoção dos buracos d'água e a seção de choque de absorção da 

barra de controle foram modificados, (parâmetros de Angra I) de forma a 

compatibilizá-los com o formalismo da teoria de perturbação de I a ordem proposta 

neste trabalho. 

A Tabela 4.1 apresenta os parâmetros materiais do PWR de Cheng[ll], e a Tabela 

4.2 apresenta os parâmetros materiais para o reator "Benchmark" analisado neste 

trabalho. onde os valores em negrito correspondem as seções de choques modificadas. 
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Tabela 4.1 - Parâmetros materiais do PWR de Cheng 

Parâmetros Combustível 1 Combustível 2 Buraco d'água B. de Controle 
DI 1.500 1.500 1.700 1.11330 

LaI+L21 0.033 0.030 0.036 0.087419 

L21 0.020 0.020 0.035 0.037529 
VLfl 0.0065 0.005 0.000 0.000000 
D, 0.400 0.400 0.350 0.184010 
La2 0.180 0.150 0.050 0.96726 

VLf2 0.24 0.18 0.0 0.0 

Tabela 4.2 - Parâmetros materiais do PWR "8enchmark". 

Parâmetros Combustível 1 Combustível 2 Buraco d'água B. de Controle 
DI 1.500 1.500 1.700 1.11330 

LaI+L21 0.033 0.030 0.0259599 0.087419 

L2I 0.020 0.020 0.0247612 0.037529 
VLfl 0.0065 0.005 0.000 0.000000 
D, 0.400 0.400 0.350 0.184010 
La, 0.180 0.150 0.0356170 0.487260 

VLf2 0.24 0.18 0.0 0.0 

4.2. Aplicação da Formulação Analítica na Homogeneização dos Elementos 

Combustíveis do Reator "Benchmark". 

o reator "8enchmark" descrito no item 4.1 permite, devido ao arranjo de seus 

elementos combustíveis. dois tipos de homogeneização: 3x3 e 5x5. 

Nos modelos 3x3 as homogeneizações no elemento combustível são feitas de 

cinco em cinco malhas, permitindo obter, de acordo com o arranjo da Figura 4.2, três 

zonas materiais, com as três configurações apresentadas nas Figuras 4.3, 4.4, e 4.5. 

Figura 4.3 - Configuração 1 para homogeneização 3x3. 
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Nos elementos combustíveis 1,3, 5, 7 e 9 da Figura 4.1 a configuração 1 para 

homogeneização 3x3 é denominada zona material 2. 

Nos elementos combustíveis 2, 4, 6 e 8 da Figura 4.1 a configuração 1 para 

homogeneização 3x3 é denominada zona material 5. 

Figura 4.4- Configuração 2 para homogeneização 3x3. 

Nos elementos combustíveis 1, 3, 5, 7 e 9 da Figura 4.1 a configuração 2 para a 

homogeneização 3x3 é denominada zona material 3. 

Nos elementos combustíveis 2, 4, 6 e 8 da Figura 4.1 a configuração 2 para 

homogeneização 3x3 é denominada zona material 6. 

Fig~ur~a;;4:s.~~~tur~iO 3 para homogeneização 3x3. 

Nos elementos combustíveis 1, 3, 5, 7 e 9 da Figura 4.1 a configuração 3 para a 

homogeneização 3x3 é denominada zona material 4. 

Nos elementos combustíveis 2, 4, 6 e 8 da Figura 4.1 a configuração 3 para 

homogeneização 3x3 é denominada zona material 7. 

70 



Nos modeios nodais 5x5 as homogeneizações são reaiizadas de três em três 

maihas. o que permite obter três configurações de zonas homogeneizadas, as quais são 

mostradas nas Figuras 4.6, 4.7, e 4.8. 

Figura 4.6 - Configuração 4 para homogeneização 5x5. 

Nos elementos combustíveis i, 3, 5, 7 e 9 da Figura 4.1 a configuração 4 para a 

homogeneização 5x5 é denominada zona materiaiS. 

Nos eiementos combustíveis 2, 4, 6 e 8 da Figura 4.1 a configuração 4 para a 

homogeneização 5x5 é denominada zona materiai1!. 

Figura 4.7 - Configuração 5 para homogeneização 5x5. 

Nos eiementos combustíveis i, 3, 5, 7 e 9 da Figura 4.1 a configuração 5 para a 

homogeneização 5x5 é denominada zona materiai9. 

Nos eiementos combustíveis 2, 4, 6 e 8 da Figura 4.1 a configuração 5 para a 

homogeneização 5x5 é denominada zona materiai12. 

Figura 4.7 - Configuração 6 para homogeneização 5x5. 
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Nos elementos combustíveis I, 3, 5, 7 e 9 da Figura 4.1 a configuração 6 para a 

homogeneização 5x5 é denominada zona material 10. 

Nos elementos combustíveis 2, 4, 6 e 8 da Figura 4.1 a configuração 6 para a 

homogeneização 5x5 é denominada zona material 13. 

Utilizando o código ROMO, descrito no Apêndice A, foram obtidos os 

parâmetros homogeneizados através da TPI para as respectivas zonas materiais. 

Utilizando-se o código TWODIM[9], foram calculadas as distribuições de fluxo 

nos elementos isolados (com corrente zero no contorno) para obter os parâmetros 

homogeneizados com peso no fluxo fluxo, ou seja, através do método usual de 

homogeneização. 

Os parâmetros homogeneizados das zonas 2,3 e 4 dos elementos combustíveis I, 

3. 5. 7 e 9, contendo combustível I com buracos d'água, são apresentados nas Tabelas 

4.3.4.4 e 4.5 comparando os valores obtidos através dos dois métodos. 

Tabela 4.3 - Comparação entre os valores obtidos para a homogeneização 3x3 dos 

parâmetros materiais através da teoria de perturbação e pelo método usual na zona 

material 2 dos EC's com buracos d'água. 

Parâmetros TPI Método Usual Desvio(%) 

D. 1.51587769 1.51573193 0.010 

L.I 0.02967926 0.02968221 0.010 

L12 0.02037798 0.02037451 0.017 

vI:n 0.00460306 0.00460670 0.079 

D, 0.39536030 0.39528563 0.019 

Lal 0.13938594 0.13921511 0.123 

VI:f2 0.16329707 0.16302825 0.165 
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Tabela 4.4 - Comparação entre os valores obtidos para a homogeneização 3x3 dos 

parâmetros materiais através da teoria de perturbação e pelo método usual na zona 

material 3 dos EC's com buracos d'água. 

Parâmetros TPI Método Usual Desvio (%) 

D, 1.51590219 1.51583317 0.005 

~al 0.02967877 0.02968016 0.005 

LI2 0.02037853 0.02037692 0.008 

vIn 0.00460245 0.00460417 0.037 

D, 0.39547765 0.39525599 0.056 

~a2 0.13965440 0.13914731 0.364 

V~t2 0.16371954 0.16292154 0.490 

Tabela 4.5 - Comparação entre os valores obtidos para a homogeneização 3x3 dos 

parâmetros materiais através da ieoria de perturbação e pelo método usual na zona 

material 4 dos EC's com buracos d'água. 

Parâmetros TPI Método Usual Desvio (%) 

D, 1.50796200 1.50794420 0.001 

~al 0.02983916 0.12983952 0.001 

- 0.02018954 0.02018911 0.002 LI2 
vIn 0.00480095 0.00480208 0.024 

D, 0.39779662 0.39761543 0.046 

~a2 0.14495942 0.14454490 0.287 

V~t2 0.17206784 0.17141553 0.381 

Os parâmetros homogeneizados das zonas 5, 6 e 7 dos elementos combustíveis 2, 

4, 6 e 8, contendo combustível 2 e barras de controle, são apresentados nas Tabelas 

4.6, 4.7 e 4.8 comparando os valores obtidos através do dois métodos. 
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Tabela 4.6 - Comparação entre os valores obtidos para a homogeneização 3x3 dos 

parâmetros materiais através da teoria de perturbação e pelo método usual na zona 

material 5 dos EC's com barras de controle. 

Parâmetros TPI Método Usual Desvio(%) 

D, 1.47062413 1.47092878 0.021 

La' 0.03712297 0.03708792 0.095 

- 0.02133160 0.02131677 0.070 LI2 
VLn 0.00600622 0.00601172 0.091 

D, 0.38576576 0.38603570 0.070 

Lal 0.20024915 0.19986515 0.192 

VI'2 0.22418344 0.22448339 0.134 

Tabela 4.7. - Comparação entre os valores obtidos para a homogeneização 3x3 dos 

parâmetros materiais através da teoria de perturbação e pelo método usual na zona 

material 6 dos EC's com barras de controle. 

Parâmetros TPI Método Usual Desvio(%) 

D. 1.46995911 1.47010067 0.010 

~a. 0.03722755 0.03720437 0.062 

- 0.02136174 0.02135427 0.035 LI2 
vIn 0.00599505 0.00599781 0.046 

D, 0.38503353 0.38534582 0.081 

Lal 0.20129079 0.20084656 0.221 

VIa 0.22336982 0.22371681 0.155 
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Tabela 4.8 - Comparação entre os valores obtidos para a homogeneização 3x3 dos 

parâmetros materiais através da teoria de perturbação e pelo método usual na zona 

material 7 dos EC's com barras de controle. 

Parâmetros TPl Método Usual Desvio(%) 

DI 1.48486501 1.48511152 0.017 

f.1 0.03512990 0.03509358 0.104 

LI' 0.02068607 0.02067436 0.057 

vfn 0.00624560 0.00624994 0.069 

D, 0.39225646 0.39273002 0.121 

L" 
0.19101570 0.19034204 0.353 

vff2 0.23139567 0.23192186 0.227 

Os parâmetros homogeneizados das zonas materiais 8 e 9 dos elementos 

combustíveis 1,3, 5, 7 e 9, contendo combustível 1 buracos d'água, são apresentados 

nas Tabelas 4.9, e 4.10 comparando os valores obtidos através do dois métodos. 

Tabela 4.9 - Comparação entre os valores obtidos para a homogeneização 5x5 dos 

parâmetros materiais através da teoria de perturbação e pelo método usual na zona 

materia 8 dos EC's com buracos d'água. 

Parâmetros TPI Método Usual Desvio(%) 

n 1.52201378 1.5220042 0.002 

f.1 0.02955531 0.02955550 0.001 

LI, 0.02052406 0.02052384 0.001 

vfn 0.00444966 0.00444990 0.005 

D, 0.39333997 0.39336403 0.006 

f" 0.13476411 0.13481916 0.041 

vff2 0.15602389 0.15611052 0.055 
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Tabela 4.10 - Comparação entre os valores obtidos para a homogeneização 5x5 dos 

paràmetros materiais através da teoria de perturbação e pelo método usual na zona 

material 9 dos EC's com buracos d'água. 

Parâmetros TPl Método Usual Desvio(%) 

DI 1.52215321 1.52205488 0.003 

f.1 0.02955249 0.02955448 0.003 

LI2 0.02052738 0.02052504 . 0.005 

vfn 0.00444617 0.00444863 0.023 

D2 0.39407046 0.39362451 0.072 

ra2 0.13643523 0.13541504 0.483 

Vf'2 0.15865366 0.15704822 0.652 

Os paràmetros homogeneizados das zonas materiais 11 e 12 dos elementos 

combustíveis 2, 4, 6 e 8, contendo combustível 2 e barras de controle, são apresentados 

nas Tabelas 4.11. e 4.12 comparando os valores obtidos através dos dois métodos. 

Tabela 4.11 - Comparação entre os valores obtidos para a homogeneização 5x5 dos 

paràmetros materiais através da teoria de perturbação e pelo método usual na zona 

material II o EC com barra de controle. 

Parâmetros TPI Método Usual Desvio(%) 

Dt 1.45922839 1.45907022 0.011 

f.1 0.03873765 0.03875991 0.057 

- 0.02184816 0.02188553 0.170 L12 
vfn 0.00581467 0.00581202 0.196 

- 0.38100046 0.37990685 0.288 D, 
fa2 0.20702809 0.20858385 0.746 

vft2 0.21888843 0.21767323 0.558 
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Tabela 4.12 - Comparação entre os valores obtidos para a homogeneização 5x5 dos 

parâmetros materiais através da teoria de perturbação e pelo método usual na zona 

material 12 dos EC's com barras de controle. 

Parâmetros TPI Método Usual Desvio(%) 

D, 1.45755658 1.45836267 0.055 

Lal 0.03897292 0.03885948 0.292 

- 0.02192395 0.02188741 0.167 L12 
v~n 0.00578657 0.00580012 0.234 

D, 0.37761355 0.37921365 0.471 

L.:1 0.21184620 0.20956997 1.086 

V~f2 0.21512502 0.21690298 0.819 

Os parâmetros homogeneizados das zonas materiais 10 e 13 são os mesmos do 

combustível I e 2, pois na configuração 6 para homogeneização 5x5 não hâ 

perturbação. 

Verifica-se na Tabela 4.12 que a seção de choque de absorção do grupo 2 

apresenta um desvio de 1.086% em relação ao valor obtido pelo método usual. Como os 

desvios das seções de choque das zonas materiais homogeneizadas são todas inferiores 

a I % em relação aos valores obtidos pelo método usual, foi realizada uma análise para 

verificar se este parâmetro encontra-se dentro da faixa linear da teoria de perturbação. 
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4.3.- Análise da Faixa de Perturbação da Seção de Choque Macroscópica de 

Absorção do Grupo 2 da Barra de Controle. 

Para verificar em que faixa de perturbação se encontra a seção de choque 

macroscópica de absorção do grupo 2 da barra de controle obteve-se o gráfico I: a2 x 

&:a2 onde 

~a2 é a seção de choque homogeneizada através do método usual e; 

&: a2 = I: a2 perturbado - I: a2combustível2 . 

A obtenção do gráfico ~a2 x &:a2 foi feita executando-se o código TWODIM 

para um elemento combustível isolado com todas as seções de choque iguais a do 

combustível e variando apenas a seção de choque de absorção do grupo 2 da barra de 

controle de 0.18 cm'l a 0.7 cm'l. Com o fluxo obtido homogeneizou-se a seção de 

choque de absorção do grupo 2, para cada variação. O gráfico ~a2 x &:a2 obtido é 

apresentado na Figura 4.8. 

No gráfico a reta obtida através da origem (seção de choque de absorção do grupo 

2 do combustível 2, ou seja, sem perturbação) e do ponto correspondente à seção de 

choque de absorção do grupo 2 homogeneizada através da TPI refere-se aos erros de 18 

ordem da teoria de perturbação, e a curva obtida através do TWODIM refere-se aos 

erros de 28 ordem. 

No caso do problema Benchmark &:a2 = 0.30726 cm'l. Examinando este ponto 

no gráfico da Figura 4.8 verifica-se que este encontra-se nos limites da faixa linear da 

teoria de perturbação. 
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° 0,1 0,2 0,3 
delta sigm a2 

0,4 0,5 0,6 

Figura 4.8 - Faixa de linearidade da seção de choque de absorção do grupo 2 para a 
barra de controle. 

Portanto, a seção de choque de absorção do grupo 2 da barra de controle encontra

se dentro da faixa de linearidade da Teoria de Perturbação de 18 ordem, podendo ser 

utilizada nos problemas apresentados no item a seguir para avaliação da teoria proposta 

neste trabalho. 

De modo geral o cálculo das seções de choque homogeneizadas de elementos 

combustíveis de reatores PWR pelo modelo do elemento isolado, não necessita de 

cálculos perturbativos de ordem maior do que a 18
, o que já foi demonstrado por 

Watson[12] em um trabalho apresentado no VIII EnfIr, onde foram obtidas seções de 

choque homogeneizadas de um caso exemplo considerado o mais severo possível em 

termos de perturbação. 
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4.4. Problema Global. 

o problema pino a pino foi calculado para comparação dos fluxos recuperados 

através das homogeneizações 3x3 e 5x5. 

Com o objetivo de obter os K.r's e as correntes nas fronteiras dos elementos 

combustíveis para recuperação do fluxo pino a pino, foram calculados os problemas 

nodais globais 3x3 e 5x5, utilizando-se os parâmetros materiais das Tabelas 4.3 a 4.4 e 

os parâmetros materiais da tabela 4.9 a 4.10 para os respectivos problemas. 

Portanto, foram calculados três casos, 

Caso 1 - problema pino a pino; 

Caso 2 - problema nodal3x3 e; 

Caso 3 - problema nodal5x5. 

Na homogeneização dos elementos combustíveis 3x3 a configuração do reator 

para o cálculo nodal global passa a possuir a distribuição das zonas materiais 

apresentada na Figura 4.9 abaixo. 

2 3 2 5 6 5 2 3 2 
3 4 3 6 7 6 3 4 3 
2 3 2 5 6 5 2 3 2 
5 6 5 2 3 2 5 6 5 
6 7 6 3 4 3 6 7 6 
5 6 5 2 3 2 5 6 5 
2 3 2 5 6 5 2 3 2 
3 4 3 6 7 6 3 4 3 
2 3 2 5 6 5 2 3 2 

Figura 4.9 - Distribuição das zonas materiais homogeneizadas 3x3 para o cálculo nodal 

global. 
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E na homogeneização 5x5 a distribuição de zonas materiais no reator para o cálculo 

nodal global passa a ter a configuração apresentada na Figura 4.10. 

8 8 10 8 8 11 11 13 11 11 8 8 10 8 8 

8 9 10 9 8 11 12 13 12 11 8 9 10 9 8 

10 10 9 10 10 13 13 12 13 13 10 10 9 10 10 

8 9 10 9 8 11 12 13 12 11 8 9 10 9 8 

8 8 10 8 8 11 11 13 11 11 8 8 10 8 8 

11 11 13 11 11 8 8 10 8 8 11 11 13 11 11 

11 12 13 12 11 8 9 10 9 8 11 12 13 12 11 

13 13 12 13 13 10 10 9 10 10 13 13 12 13 13 

11 12 13 12 11 8 9 10 9 8 11 12 13 12 11 

11 11 13 11 11 8 8 10 8 8 11 11 13 11 11 

8 8 10 8 8 11 11 13 11 11 8 8 10 8 8 

8 9 10 9 8 11 12 13 12 11 8 9 10 9 8 

10 10 9 10 10 13 13 12 13 13 10 10 9 10 10 

8 

8 

9 10 9 8 11 12 13 12 11 8 9 10 9 8 

8 10 8 8 11 11 13 11 11 8 8 10 8 8 

Figura 4.10 - Distribuição das zonas materiais homogeneizadas 5x5 para o cálculo 

nodal global. 

Os K.f'S com os respectivos desvios percetuais, e os tempos de processamento dos 

problemas são apresentados na Tabela 4.13 abaixo. 

Tabela 4.13 - K,f'S dos problemas pino a pino, nodal global3x3 e nodal global5x5. 

Tipo de Cálculo K.tr &keff 
(%) Tempo de Processamento 

{see;undosl 

Pino a Pino 0.89196 36.0 

Nodal 3x3 0.89100 0.1076 08.7 

NodalSllS 0.89156 0.0448 08.9 
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4.5. Obtenção das Correntes nas Fronteiras 

Com os fluxos obtidos dos casos 1, 2 e 3 descritos no item anterior (item 4.4.) 

foram calculadas as correntes nas fronteiras de cada elemento combustível, usando-se as 

equações do método de diferenças finitas apresentadas nas equações 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10. 

A seguir são apresentadas as correntes nos contornos do elemento combustível 5 

(ec5) para cada caso. 

As correntes obtidas nos contornos dos outros elementos combustíveis, isto é, 

elementos combustíveis 4, 6, 7, 8 e 9 são apresentadas no Apêndice B. 
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As correntes do grupo I no contorno esquerdo do elemento combustível 5 (ec5) são 

apresentadas nas Figuras 4.11 a 4.5.13. 

Djx1- rorrentes do grupo 1 no contorno esquerdo do ecS 

-=------.J (pino a pino) 

0,0: 'h------------~-----, ri 

-0,05 1 1 3 5 7 9 11 

-0,1 t---'--'--L-'--LJ-Lt-'L-------j 
-0,15 Í-______________ ---' 

Figura 4.11 ~ Correntes do grupo I no contorno esquerdo do elemento combustível 
5, obtidas do problema pino a pino. 

Djx1- correntes do grupo 1 no contorno esquerdo do ec5 

(nodaI3x3) 

0,-------,,------.------, 

Figura 4.12 ~ Correntes do grupo I no contorno esquerdo do elemento combustível 
5, obtidas do problema nodal3x3. 

Oix1 - correntes do grupo 1 no contorno esquerdo do ec5 

(nodaI5x5) 

O.---~-----.----r----.-----' 
1 2 3 4 5 

-0,1 

-0,2 

-0,3 

-0,4 

Figura 4.13 ~ Correntes do grupo 1 no contorno esquerdo do elemento combustível 
5, obtidas do problema nodal5x5. 

83 



As correntes do grupo 2 no contorno esquerdo do elemento combustível 5 são 

apresentadas nas Figuras 4.14. a 4.16. 

r~ 

I o 

-0,02 

·0,04 

-0,06 

-0,08 

-0,1 

correntes do grupo 2 no contorno esquerdo do ec5 

(pino a pino) 

1 3 5 7 9 11 13 15 

- -- -

-= i===--
>-

Figura 4.14 - Correntes do grupo 2 no contorno esquerdo do elemento combustível 
5, obtidas do problema pino a pino. 

Ojx2-! correntes do grupo 2 no contorno esquerdo do ec5 
--------' (nodaI3x3) 

-0,28 

-0,3 2 3 

-0,32 

-0,34 

-0,36 

-0,38 

Figura 4.15 - Correntes do grupo 2 no contorno esquerdo do elemento combustível 
5, obtidas do problema nodal 3x3. 

Cjx2- correntes do grupo 2 no contorno esquerdo do ec5 

(nodaI5x5) 

o 

-0,05 
1 2 .3 4 5 

. , 

-0,1 

-0.15 

-0.2 

-0,25 

Figura 4.16 - Correntes do grupo 2 no contorno esquerdo do elemento combustível 
5, obtidas do problema nodal5xS_ 
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, As correntes do grupo 1 no contorno inferior do ec5 são apresentadas nas Figuras 

4.l7a4.19. 

DJy1- correntes do grupo 1 no contorno inferior do ec5 

(pino a pino) 

0,05 

o tJ I 
'~3 5 7 Q 11 13~5 

-0,05 

L- -
-0,1 

~ ~ 

·0,15 

Figura 4.17 - Correntes do grupo 1 no contorno inferior do elemento combustível 
5, obtidas do problema pino a pino. 

[]Jy1- correntes do grupo1 no contorno inferior do ec5 

(noda 13x3) 

O 

-0,1 I 2 3 

-0,2 

-0,3 

-0,4 

-0,5 

Figura 4.18 - Correntes do grupo 1 no contorno inferior do elemento combustível 
5, obtidas do problema nodal3x3. 

IO JY 1-1 correntes do grupo 1 no contorno inferior do ec5 

(nodaI5x5) 

° -0,05 

-0,1 

-0,15 

-0,2 

-0,25 

-0,3 

-0,35 

, 

I 

2 3 4 5 

Figura 4.19- Correntes do grupo 1 no contorno inferior do elemento combustível 
5, obtidas do problema nodal5x5. 
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As Figuras 4.20 a 4.22 apresentam as correntes do grupo 2 no contorno inferior do 

elemento combustível 5. 

DiY2-l correntes do grupo 2 no contorno inferior do ec5 

(pino a pino) 

o 

B -0,02 3 5 7 9 11 13 

'-
-0,04 - H , 

-0.06 _l::: F-' 

-0,08 

-0,1 

Figura 4.20 - Correntes do grupo 2 no contorno inferior do elemento combustível 
5, obtidas do problema pino a pino. 

C]jy2- I correntes do grupo 2 no contorno inferior do ecS 

(nodaI3x3) 

-0,28 

1 2 3 
-0,3 

-0.32 

-0,34 
! 
i 

-0,36 
, 

-0,38 
! 

Figura 4.21 - Correntes do grupo 2 no contorno inferior do elemento combustível 
5, obtidas do problema nodal3x3. 

Ojy 2- correntes do grupo 2 no contorno inferior do ec5 

(nodal 5x 5) 

o~ __ -, ____ -. ____ .-__ -, ____ ~ 

-0,05 
1 2 8 4 5 

-0,1 

-0,15 

-0.2 

-0.25 

Figura 4.22 - Correntes do grupo 2 no contorno inferior do elemento combustível 
5, obtidas do problema nodal5x5. 
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, As Figuras 4,23 a 4.25, apresentam as correntes do grupo I no contorno direito do 
elemento combustível 5. 

OP: 1 + I correntes do grupo 1 no contorno direito do ec5 

(pino a pino) 

0,15 -,---------------, 

0,1 ~--_,___rlr_,n_._--~ 
r- I-

0,05 

~ O 

4J 3 5 7 13 ~ 9 11 
-0,05 

Figura 4.23 - Correntes do grupo I no contorno direito do elemento combustível 5, 
obtidas do problema píno a píno. 

OP: 1 + I correntes do grupo 1 no contorno direito do ec5 

(nodaI3x3) 

0,6 ,---______________ --, 

i 
0,5 +--------;;=====""---___1 
0,4 +-___ -1 : 

0,3 i=====l 
0,2 

0,1 

O +-____ ~----_+----~ 
2 3 

Figura 4.24 - Correntes do grupo I no contorno direito do elemento combustível 5, 
obtidas do problema nodaI3x3. 

Cjx1+ correntes do grupo 1 no contorno direito do ecS 

(nodaI5x5) 

0,4 ,-----____________ --, 

0,3 +----F==~--_____r=="'-___1 

0,2 +-----1 
0,1 

0+---~-_4--_+----~--~ 

2 3 4 5 

Figura 4.25 - Correntes do grupo I no contorno direito do elemento combustível 5, 
obtidas do problema nodal5x5. 
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,As correntes do grupo 2 no contorno direito do elemento combustível 5 são 

mostradas nas Figuras 4,26 a 4.28. 

correntes do grupo 2 no contorno direito do ec5 

(pino a pino) 

-
0,1 

0,08 

0,06 

0,04 

0,02 

- =-

O 

~ 

l r-

3 5 7 9 11 13 15 

Figura 4.26- Correntes do grupo 2 no contorno direito do elemento combustível 5, 
obtidas do problema pino a pino. 

I correntes do grupo 2 no contorno direito do ec5 
Ojx2+ 
f----" (nodaI3x3) 

0,38,-______________ -., 

0,36 +-----r----l-------J 
0,34 +------1 
0,32 1=====-1 

0,3 

0,28 +------+-----_4------! 
2 3 

Figura 4.27 - Correntes do grupo 2 no contorno direito do elemento combustível 5, 

obtidas do problema nodaI3x3. 

Ojx2+ I correntes do grupo 2 no contorno direito do ec5 
(nodaI5x5) 

0,25 r--,::==:::;--~;==:::::;_-I 
0,21==="1 

0,15 

0,1 

0,05 

o +---4---~--_4---~-~ 
2 3 4 5 

Figura 4.28 - Correntes do grupo 2 no contorno direito do elemento combustível 5, 
obtidas do problema nodaI5x5. 
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As correntes do grupo I no contorno superior do ec5 são mostradas nas Figuras 

4.29 a 4.31. 

Oiy1+ correntes do grupo 1 no contorno superior do ec5 

(pino a pino) 

0.15 ,--________________ , 

0.1 - c-

C- - I 
0.05 ....... - i 

O 0- h I 

~ 3 5 7 9 11 13 b! -0,05 

Figura 4.29 - Correntes do grupo I no contorno superior do elemento combustível 
5, obtidas do problema pino a pino. 

ojy 1 + I correntes do grupo 1 no contorno superior do ec5 

b (nodaI3x3) 

0.6 --------------l 
0.5 

0,4 1------1 

0,31=====1 
0,2 

0,1 

o~------~----~------~ 
2 3 

Figura 4.30 - Correntes do grupo I no contorno superior do elemento combustível 
5, obtidas do problema nodal3x3. 

[]jy1+ ~orrentes do grupo 1 no contorno superior do ecS 

(nodaI5x5) 

0,35 ,--_______________ , 

0,3 t===1r===l===::r==,==j 0,251----1 

0.2 +-----i 
0.151===l 

0,1 

0,05 

0+-----+-----4-----4-----~----~ 

2 3 4 5 

Figura 4.31 - Correntes do grupo I no contorno superior do elemento combustível 
5, obtidas do problema nodal5x5. 
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As Figuras 4.32 a 4.34 apresentam as correntes do grupo 2 no contorno superior 

do ec5. 

Diy2+ correntes do grupo 2 no contorno superiOr do ec5 
(pino a pino) 

0,1 

0,08 

0,06 -F F=-
0,04 ;::: -
0,02 

-
O 

3 5 7 9 11 13 15 

Figura 4.32 - Correntes do grupo 2 no contorno superior do elemento combustível 
5, obtidas do problema pino a pino. 

ojy2+ 1 correntes do grupo 2 no contorno superior do ec5 

(nodaI3x3) 

0,37 -r:::=====i======'======11 0,36 + 
0,35 +------1 
0,34 +-____ -1 
0,33 +-____ -1 

0,32 j::::===:::::j 
0,31 

0,3 
0,29 +-_____ +-_____ +-____ --1 

2 3 

Figura 4.33 - Correntes do grupo 2 no contorno superior do elemento combustível 
5, obtidas do problema nodaI3x3. 

D JY 2+Jcorrentes do grupo 2 no contorno superior do ec5 

(nodaI5x5) 

0,25 I:::r===l====r===jC::J 
0,2 -'r=="""i 

0,15 

0,1 

0,05 

O +---4---~--~---+--~ 
2 3 4 5 

Figura 4.34 - Correntes do grupo 2 no contorno superior do elemento combustível 
5, obtidas do problema nodal5x5. 
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4.6. Obtenção das Fontes Externas e Recuperação dos Fluxos. 

Usando as correntes não normalizadas as fontes externas foram calculadas através 

da equação 2.11, para executar o problema de fonte externa com o código TWODIM[9], 

onde o elemento combustível iso lado é representado por correntes nulas nos contornos, 

e as seções de choque de fissão são dividas pe los K.f' s. 

Os fluxos obtidos dos problemas de fontes externas foram normalizados para 

obtenção dos fluxos recuperados nos elementos isolados, que foram comparados aos 

fluxos do problema pino a pino. 

A comparação dos fluxos recuperados com os fluxos do problema pino a pino nos 

elementos combustíveis 4, 6, 7, 8, e 9 são apresentados no Apêndice C. 

As Figuras 4.35 a 4.38 a seguir, apresentam os fluxos recuperados do grupo 1 

através da homogeneização 3x3 e 5x5 comparando-os com os fluxos do grupo 1 pino a 

pino nas fronteiras do elemento combustível 5. 

Deve ser observado que as Figuras que comparam os fluxos recuperados com os 

fluxos pino a pino foram construídas com escalas que ressaltam os desvios nos fluxos. 

I Fluxos do grupo 1 no contorno esquerdo do ec5 
1 
I 
;8200 

18100 
, lo.. 

"" .......... ~ :8000 :;o:::: -o-plno 
, I" 

~~ --o--3x3 
:7900 

i7800 / ~ -,!t-5x5 

[7700 I~ 
.., 

3 5 7 9 11 13 15 

Figura 4.35 - Fluxos do grupo I no contorno 
esquerda do ec5. 
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FluxOS do gurpo 1 no contorno dir-eito do ec5 

8100 

8050 
8000 'Q., .-d 
7950 .H' 

---(»- pino 
7900 

por ..... 
7850 K _'Il ---.Q-font3x3 

7aoo A "li. ----A-font5x5 

7750 .". ~I 
7700 "I 

1 3 5 7 9 11 13 15 

Figura 4.36 - Fluxos do grupo I no contorno 
direito do ec5. 



Fluxos do grupo 1no contorno Inferior do ec5 

~plno 

--D-3x3 

-6- 5x 5 

Figura 4.37 - Flu.xos do grupo I no contorno 
inferior do ec5. 

Fluxos do grupo 1 no contorno superior do ec5 

8100 

8050 

8000 "'" .A ./1' 
7950 ~...n.~ .JY 

~ """ 
~pino 

7900 

7850 B .. -Q-3x3 

7800 ..IY -,;.. -6-5x5 

7750 
, "it-, 

7700 "I 
1 3 5 7 9 11 13 15 

Figura 4.38- Fluxos do grupo I no contorno 
superior do ec5. 

As Figuras 4.39 a 4.45 apresentam os fluxos recuperados do grupo I das 

homogeneizações 3x3 e 5x5 comparados ao fluxo do grupo I do problema pino a pino 

no elemento combustível 5 nas linhas que possuem buracos d'água. 

Fluxos do gruj:o 1 na linha 13 do ec5 

~plno 

--D-3x3 

-6- 5x5 

Figura 4.39 - Fluxos do grupo I na linha 13 do 
ec5. 

Fluxos do grupo 1 na linha 11 do ec5 

8300 

8200 

8100 
-o-Plno 

-o-3x3 
8000 

-6- 5x5 

7900 

7800 

3 5 7 9 11 13 15 

Figura 4.40- Fluxos do grupo 1 na linha 11 do 
ec5. 
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Fluxos do grupo 1 na linha 10 do ac5 

8300 
8250 

8200 
8150 la' ....,,~ -O-Plno 

8100 ITé 'ffi» , 
/r;f l!\ 

--o-3x3 
8050 

./9:4/ \\ ... .......... Sx5 
8000 
7950 7p... ~ 
7900 la '" 

1 3 5 7 • 11 13 15 

Figura 4.41- Fluxos do grupo I na linha I O do 
ec5. 

Fluxos do grupo 1 na linha 8 do ec5 

8300 , ____ -:-_______ -, 

8200 

8100 

8000 

3 5 7 9 11 13 15 

Figura 4.42 - Fluxos do grupo I na linha 8 do 
. ec5. 



Fluxos do grupo 'na linha 6 do ec5 

8300 r---~a~~:----: 
8200 

~plno 

8100 -O-3x3 

-tr- 5x5 
8000 

3 5 7 9 11 13 15 

Figura 4.43- Fluxos do grupo I na linha 6 do 
ec5. 

8300 

8200 

8100 

8000 

7900 

7800 

3 

Fluxos do grupo' na linha 5 do ec5 

5 7 9 11 13 15 

~pino 

-o-3x3 

-Ir- 5x5 

Figura 4.44- Fluxo grupo I na linha 5 do ec5. 

Fluxos do grupo 1 na linha 3 do ec5 

8200 ,-______ ~-----_, 

8100 

7900 

7800 

3 5 9 11 13 15 

Figura 4.45- Fluxos do grupo I na linha 3 do ec5. 

As Figuras 4.46 a 4.49 apresentam os fluxos recuperados do grupo 2 através da 

homogeneização 3x3 e 5x5 comparando-os com os fluxos pino a pino do grupo 2 nos 

contornos do elemento combustível 5. 

Fluxos do grupo 2 no contorno esquerdo do ec5 

1100 

F:::~I 
1050 -O--Plno 

1000 
-{]-3x3 

....,r.- 5x5 

950 

900 , 3 5 7 9 " " 15 

Figura 4.46 Fluxos do grupo 2 no contorno 

esquerdo do ec5. 
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Fluxos do grupo 2 no contorno direito dO ec5 

1100 ,-___________ ---, 

1050 

1000 

950 

3 5 7 9 11 13 15 

i ---ô-- pinO 

,i --c:J- fonl3x3 

! ....,r.-font5x5 

Figura 4.47. Fluxos do grupo 2 no contorno 

direito do ec5. 



I Flu)(oS do grupo 2 no contorno mfenor do ec5 

1110~ 

~~I !'050 -O--Plno 

!1000 ~3x3 

I -6-5x5 
: 950 

i 
: 900 

! 
, 3 5 7 9 11 13 " 

Figura 4.48. Fluxos do grupo 2 no contorno 

inferior do ec5. 

Fluxos do grupo 2 no contorno superior do ec5 

1100 

1050 

~~-1000 

950 

- - r:::: 
900 , 3 5 7 • 11 13 " 
Figura 4.49. Fluxos do grupo 2 no contorno 

superior do ec5. 

As Figuras 4.50 a 4.56 apresentam os fluxos recuperados do grupo 2 das 

homogeneizações 3x3 e 5x5 comparados ao fluxo do grupo 2 do problema pino a pino 

no elemento combustível 5 nas linhas que possuem buracos d'água. 

, FluxOS do grupo 2 na linha 13 do ec5 
I 
11500 ~---------
!1400 

1
1300 

11200 

:1100 

1
1000 

---ô-Plno 

......o-3x3 

-Ir- 5)(5 

, 900 +-~ __ ~~~~~ __ ~~~~ 
3 5 7 9 11 13 15 

Figura 4.50. Fluxos do grupo 2 na linha 13 do 

ec5. 

H.lXOS do grupo 2 na. hnha 11 do ec5 

1500 

1400 
---ô-pino 

1300 
--O- fonl3x3 

1200 -Ir- font5x5 

'100 

1000 

3 5 9 " 13 " 
Figura 4.5l. Fluxo grupo 2 na linha lI do ec5 
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Fluxos do grupo 2 na linha 10 ec5 

3 5 7 9 11 13 15 

~plno 

--o-3x3 

-Ir- 5x5 

Figura 4.52. Fluxos do grupo 2 na linha 10 do 

ec5. 

Fluxos do grupo 2 na linha 8 do ec5 

1500 r--------------; 
1400 

1300 

1200 

1100 

1000 

3 5 7 9 11 13 15 

-O-Plno 

--o-3x3 

---tr- 5x5 

Figura 4.53. Fluxos do grupo 2 na linha 8 do 

ec5. 



I 
I 
I 
l 

Flu)(os do grupo 2 na Imha 6 do ec5 

-o-pino 

-0-3)(3 

--6- 5)(5 

3 5 7 9 11 13 15 

Flu)(os do grupo 2 na linha 5 do ec5 

1500 .---~~_.~~~~~~~~ 

3 5 7 9 11 13 15 

-o-Plno 

......Q-3x3 

--6- 5x5 

Figura 4.54. Fluxos do grupo 2 na linha 6 do 

ec5. 

Figura 4.55. Fluxos do grupo 2 na linha 5 do 

ec5. 

Fluxos do grupo 2 na linha 3 do ec5 

1500 .---~~~~~~~~~~~~-----, 

1400 

1300 --<>--- pino 

1200 -o--3x3 

1100 ----A---- 5 x 5 

1000 

3 5 7 9 11 13 15 

Figura 4.56. Fluxos do grupo 2 na linha 3 do ec5. 

Observa-se que os fluxos recuperados do grupo I são divergentes dos fluxos do 

grupo I do problema pino a pino. A forma divergente dos fluxos do grupo I nos 

contornos do elemento combustível 5 é ressaltada devido as escalas das coordenadas 

das figuras como já mencionado antes da apresentação das Figuras 4.35 a 4.56. 

Numericamente, os desvios dos fluxos recuperados em relação aos fluxos pino a 

pino são apresentados no item a seguir. 
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4.7. Desvios nos Fluxos Recuperados 

Os desvios percentuais nos fluxos recuperados foram quantificados através da 

equação 2.15 e, foram obtidos para cada elemento combustível isolado, em relação ao 

fluxo do problema pino a pino. 

As Tabelas 4.14 e 4.15 mostram os desvios nos fluxos recuperados dos grupos 1 

e 2 respectivamente, obtidos do problema de fonte externa da homogeneização 3x3 

para o elemento combustível 4. 

As Tabelas 4.16 e 4.17 mostram os desvios nos fluxos recuperados dos grupos 1 

e 2 respectivamente, obtidos do problema de fonte externa da homogeneização 5x5 

para o elemento combustível 4. 

As Tabelas 4.18 e 4.19 mostram os desvios nos fluxos recuperados dos grupos 1 

e 2 respectivamente, obtidos do problema de fonte externa da homogeneização 3x3 

para o elemento combustível 5. 

As Tabelas 4.20 e 4.21 mostram os desvios nos fluxos recuperados dos grupos 1 

e 2 respectivamente, obtidos do problema de fonte externa da homogeneização 5x5 

para o elemento combustível 5. 

As Tabelas 4.22 e 4.23 mostram os desvios nos fluxos recuperados dos grupos 1 

e 2 respectivamente, obtidos do problema de fonte externa da homogeneização 3x3 

para o elemento combustível 6. 

As Tabelas 4.24 e 4.25 mostram os desvios nos fluxos recuperados dos grupos 1 

e 2 respectivamente, obtidos do problema de fonte externa da homogeneização 5x5 

para o elemento combustível 6. 

As Tabelas 4.26 e 4.27 mostram os desvios nos fluxos recuperados dos grupos 1 

e 2 respectivamente, obtidos do problema de fonte externa da homogeneização 3x3 

para o elemento combustível 7. 
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As Tabelas 4.28 e 4.29 mostram os desvios nos fluxos recuperados dos grupos 1 

e 2 respectivamente, obtidos do problema de fonte externa da homogeneização 5x5 

para o elemento combustível 7. 

As Tabelas 4.30 e 4.31 mostram os desvios nos fluxos recuperados dos grupos 1 

e 2 respectivamente, obtidos do problema de fonte externa da homogeneização 3x3 

para o elemento combustível 8. 

As Tabelas 4.32 e 4.33 mostram os desvios nos fluxos recuperados dos grupos 1 

e 2 respectivamente, obtidos do problema de fonte externa da homogeneização 5x5 

para o elemento combustível 8. 

As Tabelas 4.34 e 4.35 mostram os desvios nos fluxos recuperados dos grupos 1 

e 2 respectivamente, obtidos do problema de fonte externa da homogeneização 3x3 

para o elemento combustível 9. 

As Tabelas 4.36 e 4.37 mostram os desvios nos fluxos recuperados dos grupos 1 

e 2 respectivamente, obtidos do problema de fonte externa da homogeneização 5x5 

para o elemento combustível 9. 
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Tabela 4, 14 . Desvios nos fluxos do grupo I recuperados do problema de fonte externa com homogene~ação M do elemento combustível 4, 

I; ·2,93 ·2,97 ·2,9~ ·2,~4 ·U9 ·2,2~ ·1.6~ ·0,94 ·0,12 0,80 1.~9 3.15 4,,4 ;,94 7,05 
14 ·2,68 ·2,67 ·2,62 ·2.45 ·2,19 ·1.82 ·1.28 ·0,62 O,]J 0,99 1.97 106 4,24 5.43 6,62 
13 ·2.39 ·2.3; ·2,24 ·2,07 ·UI ·1.40 ·0,89 032 031 1.12 2,01 2,86 18~ 4,89 5,82 
12 ·2,12 ·2,0; ·1.92 ·1.74 ·1.45 ·1.04 ·0,61 ·O,O~ 050 1.19 1.94 2,69 J.47 4,22 4,95 
11 ·1.87 ·1.81 ·1.70 ·1.49 ·1.19 ·0,81 ·039 ·0,08 0,61 1.17 1.83 2.49 108 3.59 4,04 
10 .l.7J ·1.65 ·1.51 ·1.27 ·0,99 ·0.65 ·0.25 ·0.20 0.68 1.20 1.74 2.24 2.69 3.00 3.08 
9 ·1.59 ·1.53 ·1.39 .l.l~ ·0,91 ·0';8 ·0,19 ·0,2; 0.74 1.20 1.67 2,09 2.43 2,63 2,60 
8 ·1.56 ·1.49 ·U5 ·1.l4 ·0,87 ·0,,4 ·0.18 ·0.27 0.77 1.22 1.6; 2,06 2.35 2';0 2.46 
7 ·1.59 ·1.53 ·1J8 ·w ·0,91 ·058 ·0,19 ·0,25 74 1.20 1.67 2,09 2.43 2,63 2,60 
6 ·1.71 ·1.65 ·1.5 J ·1.27 ·0,99 ·,065 ·0,25 ·0.20 0,68 1.20 1.74 2,24 2,69 3.00 108 
; ·1.87 ·1.81 ·1.70 ·1.49 ·1.l9 ·0,81 ·0.39 ·0,08 0,61 1.l7 U3 2.49 108 3';9 4,04 
4 ·2,12 ·2,0; ·1.94 ·1.74 ·1.45 ·1.04 ·0,61 ·0,08 050 1.l9 1.94 2,69 147 4.22 4,95 
3 ·239 ·235 ·2,24 ·1.07 ·1.81 ·1.40 ·0.89 ·0.32 O.3J 1.l2 2,01 2.89 3.88 4.89 ;.82 
2 ·2,68 ·2,67 ·2,62 ·2.45 ·2,19 ·1.82 ·1.28 ·0,62 0.13 0,99 1.97 106 4,24 5.43 6,62 
1 ·2,93 ·2,97 ·2,98 ·2,84 ·259 ·2,28 ·1.68 ·0,94 ·0,12 0,80 1.89 3.]) 454 5,94 7,05 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 !O JJ J2 J3 14 J5 
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Tabela 4. I; . Desvios nos fluxos do grupo 2 recuperados do problema de fonte externa com homogeneização 3x3 do elemento combustível 4. 

15 ·5.99 ·6.32 ·6.75 ·6.56 ·6.36 ·6.16 ·5.25 -4.13 ·3.67 ·2.62 ·0.22 1.54 3.09 5.01 5.84 
14 ·),94 -4.\2 ·4.22 ·198 ·3.86 ·157 ·2.84 .2.11 ·1J4 ·0.42 0.94 231 3.55 4.80 5.79 
13 ·2.98 ·2.98 ·2.83 ·2.68 ·2.54 ·1.89 ·UO ·0.92 ·0.34 0.7 1.74 2.47 3.64 4.38 4.55 
12 ·2.39 ·2.26 ·2.03 ·1.89 .1. 71 ·1.21 ·0.81 ·0.34 0.22 0.94 1.72 2.58 3.12 3.50 3.43 
11 ·2.07 ·1.95 ·1.70 ·1.60 ·1.27 ·0.91 -0.48 ·0.08 0.45 1.00 1.68 2.35 2.77 2.62 1.99 
10 ·1.69 ·1.66 ·1.53 ·1J2 ·0.97 ·0.67 ·0.20 0.20 0.71 1.05 1.60 2.06 2.31 1.62 ·0.40 
9 ·1.58 ·1.51 ·1.29 ·1.l2 ·0.99 ·0,,3 -0.11 0.25 0.73 1.15 1.58 1.86 UI 1.08 ·0.98 
8 ·1.60 ·1.48 1.42 .1.l3 ·0.85 ·0.51 ·0.25 0.33 0.78 1.15 1.47 1.80 1.70 0.99 -1.08 
7 -1.58 ·1.51 ·1.29 ·1.12 ·0.99 ·0.53 ·0.17 0.25 0.73 1.15 1.58 1.86 1.81 1.08 ·098 , 
6 ·1.69 -1.66 -1.,53 ·1J2 ·0.97 -0.67 ·0.20 0.20 0.71 1.05 1.60 2.06 2.31 1.62 ·0.40 
5 -2.07 ·1.95 ·1.70 ·1.60 -1.27 ·0.91 -0.48 ·0.08 0.45 1.00 1.68 2.35 2.77 2.62 1.99 
4 ·2.39 ·2.26 ·2.03 ·1.89 1.71 ·1.21 ·0.81 ·0.34 0.22 0.94 1.72 2.58 3.12 3jO 3.43 
3 ·2.98 ·2.98 ·2.83 ·2.68 ·2.54 -1.89 ·1.50 ·0.92 ·0.34 0.73 1.74 I· 2.47 3.64 4.38 455 
2 ·3.94 -4.12 ·4.22 ·3.98 ·3.86 ·3.57 ·2.84 ·2.12 ·1J4 ·0.42 ·0.94 2.31 3.55 4.80 5.79 
I ·;.99 ·6.32· ·6.75 ·6.56 ·636 ·6.16 ·5.25 ·4.33 ·167 ·2.62 ·0.22 1.54 3.09 5.01 5.84 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 IJ 14 15 

, ' 
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Tabela 4,16 -Desvios nos fluxos do grupo 1 recuperados do problema de fonte externa com homogeneização )x) do elemento combustível 4, 

1) 2,90 2,04 0,99 0,01 -0,75 1-37 -1.94 -2.08 -1.96 -1.54 -0,89 -0.07 0,87 1.9J 2,82 
14 3.89 2,48 UJ 0.41 -OJ2 -0.91 -1J2 -1.41 -1.41 l.lJ -0,65 -0,01 0,72 U2 239 
13 3.93 2,)9 U2 0.65 0,06 -0.47 -0,84 -1.00 -1.00 -0.82 -0.49 -0,11 0.40 0,97 Jj2 
12 2.16 2,17 1.47 0.82 0,27 -0,15 -0.48 -0.65 -0,70 0.62 -0,46 -0,23 om 0,29 0.46 
11 2,12 1.81 1J5 0,87 0041 0,00 -0,26 -0,43 -0.52 -0.53 -0.48 -039 -O.J I -OJl -0041 

10 1.7) 1.56 1.22 0,84 0.48 0,15 -0.11 -0.29 -0.42 -0,48 -0.52 -0.54 -0,64 -0,81 -1.07 
9 U4 1J9 l.IJ 0,81 050 0,21 -0.2 -0,23 -036 -0.47 -0.55 -0.67 -0.85 -1.12 -Jj6 
8 1.48 1.34 1.09 0,82 0.522 0,24 0,00 -0.21 -036 -0,46 -0.58 -0,70 -0,92 -1.22 -1.10 
7 154 1J9 1.13 0,81 0.50 0,21 -0.02 -0,23 -0.J6 -0.47 -0,,5 -0.67 -0,85 -1.12 -Jj6 
6 1.75 1.56 1.22 0.84 0.48 0.15 -0.11 ·0,29 -0.42 -0.48 -0';2 -0.54 -0,64 -0,8l -1.07 
5 2.12 1.81 1J5 0.87 0.41 0,00 -0.26 -0,43 -052 -0.53 -0048 -0.39 -0.3 1 -0.3 I -DAI 
4 2,76 2.17 1.47 0.82 0,27 -0,15 -O 48 , -0,65 -0.70 -0.62 -0.46 -0.2J 0,03 0,29 0.46 
3 3.93 2.59 1.52 0.65 0.06 -0,47 -0.84 ·1.00 -1.00 -0.82 -0.49 -0,11 0.40 0,97 1.52 
2 189 2048 I.Jl 0041 -0.32 -0,91 -1.J2 -1.47 -1.41 -w 1-0,65 -0,01 0,72 U2 2.39 
1 2,90 2.04 0,99 0,01 -0.75 -1.37 -1.94 -2,08 -1.96 -1.í4 -0,89 -0,07 0.87 1.93 2,82 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Tabela 4.17 -Desvios nos fluxos do gruJXl2 recuperados do problema de fonte externa com homogeneiza~ão ;x5 do elemento oombustível4. 

15 116 1.37 -0.61 -U2 -2.66 -3.70 -4.85 -5.01 -4.89 -176 -2.,7 -0.92 2,06 4.40 5.56 
14 734 121 0.96 -0.28 -1.22 -1.96 -2.,J -2.69 -2.,8 -2,17 -1.40 -0.2; 1.26 HI 4.90 
B 7,71 UI 1.61 OJ6 -OJ2 -0.83 -1.41 -1.57 -1.50 -1.03 -0,70 -0.28 0.54 1.59 2.86 
12 197 2.80 1.67 0.82 0,19 ·030 -0.72 -0.88 -0.94 -0,77 ·0.,3 -OJO ·0,07 0,03 -OJ6 
11 257 2,07 1.54 0,92 0.43 -0,10 -OJ7 -0.51 -0,61 -0,61 -0.49 -057 -0,44 -1.06 -2,91 
10 1.98 1.73 1.I9 0,86 0.42 0,11 -0,09 ·0,23 -035 -0.,5 -0.,5 -0,64 -0.96 -1.77 -123 
9 U7 lJ8 1.17 0,81 0.43 0.23 -0,05 -0,26 -0.44 -0,44 -0,65 -0.79 -1.26 -2J8 -4.4) 

8 1.,5 lJ9 1.07 0,82 0.44 0.25 0.01 -0,17 -039 ·0.54 -0.65 ·0.94 -1.43 -2.45 -4,65 
7 1.57 1.38 1.17 0.87 0.43 0,23 -0,05 -0.26 -0.44 -0.44 -0,65 ·0.79 -1.26 -2J8 -4.45 
6 1.98 1.73 1.19 0,86 0.42 0,11 -0,09 -0,23 -0.35 -055 -0.55 ·0.64 -0,96 -1.77 -123 
5 2.57 2,07 1.54 0,92 0.43 -0.10 ·037 -0.51 -0,61 -0.61 ·0.49 -0.,7 -0.44 ·1.06 -2,07 
4 197 2,80 1.67 0,82 0.19 -OJO -0,72 ·0,88 -0,94 -0,77 -0.53 ·OJO -0,07 0,03 -036 
3 7,71 181 1.61 0.36 -032 -0,83 -1.41 ·1.;7 -JjO ·1.0J -0.70 ·0.28 0.,4 1.59 2,86 
2 734 121 0,96 -0,28 -1.22 -1.96 -2.,3 -2,69 -2.58 -2,17 -1.40 -0,25 1.26 2,81 4,90 
I 3.16 1.37 -0,61 -1.82 -2,66 -l70 -4,85 -5.Dl -4,89 -3.76 -2.57 -0,92 2.06 4.40 5.56 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 
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Tabela 4, 18· Desvios nos fluxos do grupo I recuperados do problema de fonte externa com homogeneização )x3 do elemento combustivel5, 

15 ·3.84 -3.10 ·2.23 ·1.44 ·0,77 ·0,24 0.02 0,09 0,0) ·0,21 ·0,71 ·1J6 ·2,14 ·101 ·3.73 
14 .J.I O 148 ·U6 ·UI ·0,82 ·0.45 ·0,2) ·0,17 ·0,22 ·0.41 ·0,77 ·1.24 ·1.79 ·2.18 ·101 
13 ·2,24 ·1.86 ·1.50 ·1.14 ·0,81 ·0.56 ·0.40 ·035 ·0,]9 ·0,,4 ·,077 ·1.07 ·1.4) ·1.79 ·2.14 
12 ·1.45 ·UI 1·,14 ·0,94 ·0,75 ·0,61 ·0.49 ·0.45 ·0,48 ·057 ·0,71 ·0,89 ·1.07 .J.2J ·U6 
11 ·0.79 ·0.84 ·0,82 ·0,76 ·0,67 ·0.59 ·0.53 ·0.50 ·0.51 ·0.56 ·0,63 ·0.71 ·0.15 ·0.76 ·0.69 
10 ·0,26 ·0.49 ·0.59 ·0.61 ·0,60 ·0.56 ·0.53 ·0.51 ·0.52 ·0.54 ·0.56 ·0.56 ·0.52 .. 0.40 ·0.18 
9 ·0,03 ·0,28 ·0.45 ·0.51 ·0.54 ·O.5J ·052 ·0,,2 ·0.51 ·0.52 ·0.50 ·0.46 ·0,]8 ·0.20 0,07 
8 0,04 ·0,20 ·ü.40 ·0.48 ·0.51 ·053 ·0.52 ·0.51 ·0.51 ·0.50 ·0.48 ·OAJ ·0,]3 ·0,13 0,13 
7 ·0,03 ·0.28 ·0.45 ·0.51 ·0.54 ·0.53 ·0.52 ·0.52 ·0.51 ·0.52 ·0.50 ·0.46 ·OJ8 ·0,20 0.07 
6 ·0.27 ·0.50 ·0,60 ·0.62 ·0,60 ·0.56 ·0.53 ·0.51 ·0.52 ·0.54 ·0.56 ·056 ·0.52 ·0.40 ·0,18 
5 ·0.79 ·0,85 ·0,83 ·0.76 ·0,67 ·0.60 ·0.53 ·0.50 ·0.52 ·0.56 ·0.63 ·0,71 ·0,76 ·0.76 ·0.70 
4 ·1.46 ·U2 ·1.15 ·0,95 ·0.76 ·0,61 ·0.49 ·0.45 ·0.48 ·0.57 ·0.71 ·0,89 ·1.07 ·U3 ·1J6 
3 .2,2; ·U7 ·1.51 ·1.15 ·0,81 ·057 ·0.41 ·0.36 ·0.39 ·0.54 ·0.77 ·1.07 ·1.43 ·1.79 ·2.14 
2 ·11\ ·2,49 ·1.87 ·1.32 ·0,83 ·0.46 ·0.24 ·0,17 ·,022 ·0.43 ·0,77 ·1.24 ·1.79 ·239 ·101 
I ·3.85 ·11\ ·2.24 ·1.45 ·0,77 ·0.25 0,01 0.09 0,03 ·0.22 ·0.71 ·U6 ·2,15 ·101 ·3.73 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 lO \I 12 13 14 15 
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Tal:ela 4.19 • Desvios nos Huxos do grupo 2 recuperados do problema de fonte externa com homogeneização JxJ do elemento combustível ~. 

15 ·2.11 ·1.65 ·039 0.61 U2 l51 192 3.90 3.92 151 1.82 0.71 ·032 '.65 ·2.01 
14 ·1.66 ·1.4) ·0.89 ·036 0,24 0.89 1.26 1.35 1.26 0,89 O.1J ·0.27 ·0.89 ·1.43 ·1.65 
lJ ·0.39 ·0.89 ·0.95 ·0.65 ·0.26 ·0.04 0.16 0.28 0,16 0,03 ·0.26 ·0,56 ·0,87 ·0,89 ·032 
12 0.61 ·036 ·0.65 ·0.62 ·0.49 ·0.36 ·0.17 ·0.16 ·0.17 ·OJ6 ·0040 ·0.62 ·0.56 ·0.27 0.7[ 
11 1.82 0.24 ·OJl ·0.49 ·0.56 ·0.43 ·0,41 ·0.42 ·0.41 ·0.41 ·0.44 ·40 ·0,26 0.31 1.82 
lO 142 0,89 ·0,04 ·0.36 ·0041 ·0.46 ·0.48 ·0.49 ·0.48 ·0.46 ·0043 ·OJ6 O.OJ 1.05 1,5[ 
9 182 1.26 0.16 ·0.24 ·0.41 ·0.48 ·0.53 ·0.47 ·0.44 ·0.48 ·0041 ·0,17 0,25 U6 192 
8 190 lJ5 0.21 ·0,16 ·0.42 ·0.49 ·0.47 ·0.52 ·0.47 ·0.40 ·034 ·0.16 0.28 lJ5 4.00 
7 H2 1.26 0.16 ·0.24 ·OA[ ·0.48 ·0.53 ·0.47 ·0.44 ·0.48 ·0041 ·0.17 0.25 1.26 3.92 
6 )A[ 0,89 ·0.04 ·036 ·O.4J ·0.46 ·0048 ·0.49 ·0.48 ·0.46 ·0.43 ·0.36 O.OJ 1.05 3.51 
5 1.82 0.24 ·03J ·0.49 ·0.56 ·O.4J ·0.41 ·0.42 ·0.41 ·O.4J ·0.44 ·0.40 ·0.26 031 U2 
4 0.61 ·0.36 ·0.65 ·0.62 ·0.49 ·036 ·024 ·0.[6 ·0.17 ·036 ·0.40 ·0.62 ·056 ·0.27 0.71 
J ·039 ·0.89 ·0.95 ·0.65 ·03J ·0.04 0.16 0,28 0,[6 0,03 ·0.26 ·0.56 ·0.87 ·0.89 ·OJ2 
2 ·1.65 ·1.4 J ·0.89 ·0.16 0.24 0.89 1.26 1.35 1.26 0.89 OJJ ·0.27 ·0.89 .1. 41 ·1.65 
I ·2.11 ·1.65 ·0.39 0,61 1.82 l51 3.92 190 3.92 l51 1.82 0,71 ·0.32 ·1.65 ·2,01 

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 lJ 14 15 
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Tabela 4.20 -DesvIos nos fluxos do grupo I recuperados do problema de fonte externa com homogene~ão ;x; do elemento combustivel; . 

I; -169 -2.93 -2.02 -J.I~ -.4; .lJ j~ .69 .52 .01 -.63 -1.40 -2.27 -121 -3.99 
14 -2.90 -2.27 -1.60 -1.01 -.4~ -.0; .23 .29 .16 -.I ~ -.66 -1.2; -1.~9 -2.57 -3.22 
1J -1.91 -U4 -1.15 -.75 -.J9 -.IJ .04 .07 -,O] -.27 -.60 -1.01 -1.45 -1.89 -2.28 
12 -.99 -.85 -.67 -.45 -.2; -.11 -.01 -.02 -.09 -.27 -.49 -.7; -1.02 -1.23 -1.41 
11 -.14 -.20 -.19 -.14 -.07 -.02 .01 -.01 -.09 -.21 -.J4 -.49 -.60 -.66 -.63 
10 .60 .3; .22 .15 .12 .10 .08 .04 -.OJ -.12 -.21 -.26 -.27 -.18 .02 
9 1.23 .~2 .5; .40 30 .24 .17 .JJ .04 -.04 -.09 -.10 -.04 .15 52 
8 1.54 J.JO .79 59 .4; J5 .26 .19 .11 .04 -.02 -.01 .O~ .30 .68 
7 1.6; 1.21 .91 .70 .); .4; .15 .25 .16 .07 .01 -.02 .oJ .22 .59 
6 1.47 J.J6 .92 .76 .63 jJ .43 .J3 .21 .09 -.03 -.11 -.13 -.05 .15 
; 1.22 1.03 .87 .76 .68 .61 .52 .42 .27 .09 -.08 -.27 -.40 -.47 -.44 
4 .95 .84 .75 .72 .71 .69 .65 .53 J6 .12 -.15 -.47 -.75 -1.00 -1.17 
3 .77 58 .57 .65 .75 .81 .82 .72 .50 .J~ -.22 -.67 -w -1.61 -2.00 
2 .03 .08 .31 .;5 .80 .99 1.0~ 1.00 .75 .J2 -.23 -.~7 -1.55 -2.26 -2.92 
I -1.00 -.56 -.OJ .47 .90 1.25 150 1.44 1.14 .54 -.18 -1.00 -1.91 -2.89 -3.68 

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1; 

, , 
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Tabela 4.21- Desvios nos fluxos do grupo 2 recuperados do problema de fonte externa com hOfll()geneiza~ão ;x5 do elemento combustivel ). 

15 -8.08 -6.69 ·4.24 ·1.08 .71 2.02 J,2l J.3; J.B 1.86 .47 -IJO -456 ·7.01 -8.40 
14 ·6.61 -4.11 ·2.4, -1.14 -.15 .61 1.16 lJ2 1.09 .46 -.29 ·U5 ·H2 -4.49 ·1.01 
Jj -4.0~ -2,45 -U5 ·.82 -.28 .11 J3 ,42 .26 .01 -.49 -1.09 ·1.84 -2.~2 -4.56 
12 -.84 ·.99 -.75 -.45 ·.22 -.03 .\J .\J .06 -.17 ·.41 -.80 -1.09 -1.35 ·IJO 
11 1.03 ,15 -.01 ·.09 -.0) .03 .03 .01 -.04 -.18 -.33 -,41 -.49 -.29 ,47 
10 2,40 1.04 ,48 .24 .16 .19 .11 .02 -.04 -.09 -.18 -.17 .01 .55 1.78 
9 3.84 1.77 .90 .56 .39 .25 .13 .12 ,07 -.04 -.04 .06 .3, l.09 105 
8 4.33 2.16 1.23 .78 ,,2 .38 .33 .18 .12 .11 .10 .13 .42 1.25 138 
7 4.32 2.29 1.32 .92 .61 .47 34 33 .21 .11 .03 .13 .42 1.16 W 
6 J.60 2.06 1J2 .92 .71 .62 .41 .31 .25 .12 .03 -.03 .13 .62 1.94 
5 128 U6 IJO .93 .77 .71 .61 ,45 .32 .10 -.03 -.14 -.28 -.06 ,63 
4 J.42 l.85 1.13 .95 ,86 ,86 .85 .71 ,49 .17 -.07 -.52 -.81 -l.05 -1.06 
3 5.04 1.88 .96 .92 l.03 1.14 1.18 1.08 .83 ,49 -.08 -.74 ·U4 -2.52 -4.24 
2 3.0l .59 .34 .81 1.J4 1.77 2.07 2.01 l.69 .97 .16 -.90 -2.45 -4.19 ·6.69 
I -2.24 ·2,49 -1J6 l.01 2.31 122 4.18 4.16 3.7& 2.42 .95 -.82 -4.16 ·6.69 -8.01 

I 2 3 4 , 6 7 8 9 10 1I 12 lJ 14 I' 
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Tabela 4,22 -Desvios nos fluxos do grupo I recuperados do problema de fonte externa com homogeneilação]x] do elemento combustivel6. 

I; 2,9; 2,05 .97 -,O] -,~4 -1.4J -UI -2,04 -2,14 -2,02 -157 -,97 -,20 ,74 UO 
14 2.6J 1.7J .89 .12 -51 -1.00 -IJO -1.46 -1.46 -1.28 -.83 -.21 .62 1.72 2,99 
IJ 2,01 1J8 .74 .17 -.26 -.6J -.83 -.91 -,8; -,58 -.IJ .48 1.40 2,,9 198 
12 IJO ,90 .50 .16 -. ]j -J5 -.47 -047 -.3J -.03 .40 1.06 1.95 10; 4.45 
11 .58 AI .28 .09 -.07 -.18 -.21 -.1 ; .03 .3J .79 1.41 2.11 l.1J 4.34 
10 ·,20 -.03 .02 .01 -.05 -.07 -.05 .07 .28 .58 1.02 UJ 2.19 2.89 142 
9 -.56 -J1 -.17 -.09 -.0; -.01 .06 .19 .42 .72 l.IJ 1.62 W 2.66 2.99 
8 -,66 -38 -.21 -.10 -.05 .01 ,07 .23 .47 .78 1.17 1.6J 2.D 2.51 2.85 
7 -.56 -31 -.17 -.09 -.0; -.01 .06 .19 .42 .72 1.13 1.62 2.15 2.66 2.99 
6 -,20 -.03 ,02 .01 -.0; -.07 -.0; .07 .28 .58 1.02 UJ 2.19 2.89 ],42 

5 58 .41 .28 ,09 -.07 -.18 -.21 -.15 .03 33 .79 1.41 2.17 J.lJ 4.l4 
4 1.30 .90 .50 ,16 -.IJ . .3; -.47 -.47 -.lJ -.OJ AO 1.06 1.9; lOS 4.45 
J 2.01 l.J8 .14 .17 -.26 -.63 -.83 -.91 -.85 -.5~ -,D .48 1.40 259 3.98 
2 2.63 1.7J .~9 .12 -.51 -1.00 -1.30 -1.46 -1.46 -1.2~ -.83 -.21 .62 1.72 2.99 
1 2.9; 2.0; .97 -,Oj -.~4 -1.43 -1.81 -2.04 -2.14 -2.02 -U7 -.97 -.20 .74 UO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B 14 I; 
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rareia 4.2J -Desvios nos fluxos do grupo 2 recuperados do problema de fonte externa com homogenelzação JxJ do elemento combustível 6. 

I 15 .8) .26 -1.26 -2.4) -),60 -5.J 1 -5.81 -5.9) -6.21 -6.48 -5.89 i-531 -4046 -2.85 -1.50 
: 14 .80 .61 -.18 -1.02 -1.85 -2.69 -2.9) -lI) -j,2; -126 -2.72 -2.10 -LOS .81 lJ9 
lI) -.16 32 .15 -37 -.79 -1.14 -1.48 -1.59 -1.60 -1.16 -.91 -.24 1.12 10) 5.99 

12 -.98 -.1) -.06 -.18 -.)5 -.48 -.71 -.77 ..59 -.2J .15 .84 2.1) 188 6.88 
11 -2.10 -.81 -.20 -.17 -.15 -.lI -.27 -.28 -.01 .19 .62 1.55 234 183 6.50 
10 -4.17 -1.59 -.42 -.26 ".15 -.18 -,I) -,OI .14 .59 1.05 UI 2,28 124 4.25 
9 -4.55 -2.01 -.81 -.23 -.09 .01 .0) .24 042 .67 1.11 1.67 2,19 2,87 D2 
8 -4.55 -1.99 -.81 -30 -.21 -.09 ,11 .29 AI .69 1.11 1.70 2,17 2,65 2.99 
7 -4.55 -2.01 -.81 -.23 -,09 .01 .0) .24 ,42 .67 1.11 1.67 2,19 2,87 132 
6 -4.17 -1.59 -042 -.26 -.15 -.18 -.1) -.01 .14 .59 1.05 1.51 2,28 124 4.25 
5 -2.10 -.81 -.20 -.17 -.15 -31 -.27 -.28 -.03 .19 .62 1.55 234 3.83 6.50 
4 -.98 -.13 -.06 -.18 -.15 -.48 -,71 -.77 -.59 -.23 .15 .84 2,1) 188 6,88 
3 -.16 32 .15 -,)7 -.79 -1.14 -1.48 -1.59 -1.60 -1.I6 -,91 -.24 1.I2 lO] 5.99 
2 .80 .61 -.18 -1.02 -1.85 -2.69 -2,93 -lIJ -3.2) -3.26 -2.72 -2.10 -LOS .81 139 
I .83 .26 -1.26 -2,43 -3.60 -)31 -5,81 -5,93 -6.21 -6.48 -5.89 -5Jl -4.46 -2.85 -1.50 

I 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Tabela 4,24 • Desvios nos fluxos do grupo I recuperados do problema de fonte externa com homogenei~ão 5x5 do elemento combustível 6, 

15 2,80 1.91 ,85 ·,09 ·,91 ·U5 ·1.97 ·2,10 ·1.95 ·1.36 ·.74 .Qj ,99 2,03 2,89 
14 236 150 ,69 ·,04 ·,66 .I.IJ ·1.41 ·1.47 ·1.31 ·,89 ·,JO ,42 1J5 2.49 190 
13 150 ,96 39 ·,12 ·.50 ·,83 ·,99 ·1.01 ·,83 ·,45 ,07 ,68 153 2,61 3.94 
12 ,43 ,27 ,00 ·,24 ·.46 ·,62 ·,71 ·,65 ·,47 ·.14 ,29 ,84 1.49 2,20 2.79 
II ·.42 ·34 ·J3 ·.40 ·.48 . .5J ·52 ·,4J ·,24 ,o] .4J ,89 LJ8 1.84 2,13 
lO ·UO ·,83 ·.65 ·.55 • .5J ·.48 ·.42 ·,29 ·,09 ,16 jO ,85 1.24 U9 1.77 
9 ·U9 ·U5 ·.81 ·,68 ·56 ·.47 ·36 ·,22 ·,01 ,2J .5J ,85 1.l6 1.43 1.57 
8 ·1.72 ·1.25 ·.9J ·,72 ·58 ·.46 .J) ·.20 ,02 ,26 .54 ,84 1.14 lJ7 UI 
7 ·U9 .1.l5 ·,81 ·,68 ·.56 ·.47 ·36 ·.22 ·.01 ,2J jJ ,85 1.16 1.4J 1.57 
6 ·1.10 ·,8J ·,65 ·55 • .5J ·.48 ·,42 ·.29 ·,09 ,16 .50 ,85 1.24 1.59 1.77 
5 ·042 ·J4 .JJ ·.40 ·.48 • .5J ·.52 . .4J ·,24 ,QJ AJ ,89 lJ8 1.84 2,lJ 
4 AJ ,27 ,00 ·,24 ·.46 ·,62 ·.71 ·.65 ·047 ·,14 ,29 ,84 1.49 2,20 2.79 
3 150 ,96 J9 ·,12 ·.50 ·,83 ·.99 ·1.01 ·,83 ·.45 ,07 ,68 1.5J 2,61 3.94 
2 2J6 1.50 ,69 ·,04 ·,66 ·1.13 ·1.41 ·1.47 ·lJl ·,89 ·JO .42 lJ) 2.49 190 
1 2,80 1.91 ,85 ·,09 ·,91 ·1.55 ·1.97 ·2,10 ·1.95 ·lJ6 ·,74 ,QJ ,99 2,OJ 2,89 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 t3 14 15 
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Tabela W • DesvIos nos fluxos do grupo 2 recuperados do problema de fonte externa com homogenelza~ão 5x5 do elemento combustível 6. 

15 5.57 4.41 2.08 ·1.01 ·2.55 ·l75 -4.88 ·5.00 ·4.84 ·l69 ·2.65 ·1.80 ·.60 1J8 ll7 
14 4.80 2.8) 1.28 ·34 ·1J8 ·2.14 ·2.56 ·2.61 ·2.51 -1.94 ·1.20 -31 .98 12) 1.24 
B 2.11 1.49 ,45 ·.25 -.19 -1.12 ·1.47 -U5 -1J8 -.78 -.29 39 1.66 l83 7,73 
12 -.45 .05 -.16 ·39 -.61 -.73 ·.91 -.85 ·.69 -.26 .22 .73 1.70 2.83 3.99 
11 -2.05 -1.04 -.53 ·,,4 -.43 -.57 ·';8 -.48 -34 -.06 33 .95 1.45 2.\0 2.60 
10 -332 -1.75 -.91 -.73 ·.52 -.51 -,44 -.32 -.18 .14 .45 .90 U5 1.64 2.02 
9 ·4.54 ·2.35 -1.23 -.76 -.62 -.41 -.41 -.23 -.02 .14 .47 .90 1.08 1.52 1.60 
8 -4.63 -2,42 -1.40 -.91 -.62 ..51 -.35 -.11 .04 .16 .48 .85 1.11 1.42 158 
7 ·4.54 ·2.35 -1.2) -.76 -.62 -,41 -.41 -.23 -.02 .14 ,41 .90 1.08 U2 1.60 
6 ·).32 ·1.75 -,91 -,73 -.52 -.51 -.44 -32 -.18 .14 .45 ,90 1.25 1.64 2.02 
5 ·2.05 ·1.04 ·.53 -.54 -.43 ·.57 ·.58 -.48 -J4 ·.06 .33 .95 1.4) 2,\0 2.60 
4 -.45 .05 ·.16 ·J9 -.61 -.73 -.91 -.85 -.69 -.26 .22 .73 1.70 2.83 199 
J 2,11 1.49 .45 ·.25 -,79 -1.12 ·1.47 -U5 -lJ8 -.78 ·,29 J9 1.66 H3 7,73 
2 4,80 2.83 1.28 ·.34 ·1.38 -2.14 -2,% -2.67 -2.51 -1.94 -1.20 ·.37 ,98 123 7.24 
1 5.57 4.41 2.08 ·1.01 -2.55 -3}5 -4.88 -5,00 -4.84 -169 ·2.65 ·1.80 ·.60 1.38 111 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 \O 11 12 B 14 1) 
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Tabela 4,26 -Desvios nos fluxos do grupo 1 recuperados do problema de fonte externa com homogeneização M do elemento combustível 7, 

I; ·1.10 ·,40 .42 1.11 1.63 1.99 2,05 U9 15; 1.04 ,20 .,6) ·1.55 -2.43 ·2,96 
14 ·2.35 ·1.23 ·.33 .36 ,88 1.22 IJ; IJO 1.08 ,71 ,19 ·.43 ·1.07 ·1.73 ·2.43 
13 ·3.04 ·1.80 ·,91 ·,22 .30 ,62 .79 ,82 ,72 .49 .17 ·.22 ·,64 ·1.07 ·U5 
12 ·3.25 ·2,09 ·1.23 ·,60 ·,13 ,20 .39 .47 .45 .36 ,19 ,OI ·,22 ·.43 .,6) 

11 ·3.00 ·2,03 ·1.34 ·,80 ·.41 ·.12 ,10 ,22 ,27 ,26 ,22 .19 .19 ,19 ,22 
10 -2,09 ·1.70 ·1.27 ·,88 ·.56 ·.31 ·,11 ,02 ,12 ,20 ,27 37 .50 ,74 1.06 
9 ·1.62 ·1.43 ·1.17 ·,91 ·,65 ·,44 ·,27 ·,13 ,00 ,12 ,27 .47 ,75 1.11 1.60 
8 ·1.33 ·1.23 ·1.07 ·,89 ·,72 ·.55 ·.40 ·,26 ·,13 ,Oj .22 .49 ,85 1.33 1.91 
7 ·1.16 ·1.l0 ·1.00 ·,89 ·,76 ·,63 ·.52 ·.40 ·,25 ·,09 .12 .41 ,83 1.38 2.09 
6 ·1.06 ·1.02 ·,96 ·,89 ·,80 ·.71 ·,63 ·.54 ·,44 ·.29 ·,08 ,23 ,67 1.2; 2.0; 
5 ·,99 ·,97 ·,94 ·,89 ·.84 ·.79 ·,74 ·,70 ·.63 ·.53 ·.38 ·,09 .33 ,93 1.68 
4 ·,96 ·,94 ·,93 ·,91 ·,89 ·,89 ·,88 ·,88 ·,87 ·.86 ·.76 -,56 ·.17 .41 1.15 
3 ·,94 ·,93 ·,93 ·,93 ·,93 ·.96 ·1.00 ·1.06 .u; ·1.25 ·1.31 -1.I9 ·,86 ·.30 .47 
2 ·.92 ·,93 ·,93 ·.95 ·.98 ·1.0 I ·1.09 ·1.22 ·1.41 ·1.67 -2,00 -2,05 ·1.77 ·1.18 ·.36 
1 ·,92 ·,92 ·,94 ·,96 ·,99 ·1.05 ·w ·IJ2 ·1.60 ·2.08 ·2,97 ·123 ·3.00 ·2.32 ·1.06 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 !O 1I 12 13 14 15 
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Tabela 4,27 • Desv~s nos fluxos do grupo 2 recuperados do problema de fonte externa com homogeneiza~ão 3x3 do elemento combustlvel7, 

I; U2 117 4.49 B3 ;,99 6,52 6,33 ;,92 5,65 4,98 108 1.79 ,68 ·,63 ·,82 
14 ·2,62 ·J3 1.02 1.90 2j7 2,91 2,98 2,87 2,67 2,24 l.J9 ,64 ·,06 ·j6 ·,63 
13 ·4,25 ·1.85 ·.52 JO ,91 1.28 1.44 1.46 UI 1.06 ,66 36 ,00 ·,06 ,68 
12 -4,81 ·2,47 ·l.21 ·.39 ,li .10 ,66 ,78 ,76 ,62 ,46 36 .36 ,64 1.79 
li -4,34 ·2,44 ·1.42 ·,77 ·,29 ·,03 ,26 ,36 J5 .46 ,47 .46 ,74 1.39 3.08 
10 ·2.12 .U? ·1.29 ·,92 ·,48 ·,31 ·,06 .10 ,19 ,26 .46 ,62 1.06 2,24 5,07 
9 ·1.75 ·UI ·1.20 ·,92 ·,62 -,46 -,23 -,17 ,09 ,19 .43 .76 l.31 2,67 5,6) 

8 -U7 -1.22 ·1.06 ·,92 ·,69 -54 -,33 -,28 -,10 ,10 .16 ,78 1.46 2,96 6,02 
7 ·1.l4 -1.06 ·,99 ·,92 ·,77 -,62 -.47 ·J3 ·,23 ·,06 ,26 ,74 1.44 3,06 6.13 
6 -1.06 -1.06 ·,98 -,92 ·.78 ·.70 -,62 -.54 -.18 -,31 ·,03 .50 1.28 2,91 6,52 
; -,99 -,99 -,92 ·,92 ·,86 -,78 ·,77 ·,69 ·,62 -.48 ·,29 ,18 ,98 2.57 6,08 
4 -,92 -,92 -,92 -,92 ·,92 ·,92 -,84 -,92 -,84 ·,85 ·,77 ·,39 .38 1.99 5,43 
3 ·,92 -,92 -,98 -,92 -,92 -,98 -,99 ·1.06 -1.20 -1.29 ·1.35 -1.14 ·,45 !.lI 4.49 
2 ·,92 -,99 -,92 ·,92 -,99 -1.06 -1.06 -1.22 -UI ·1.87 -2.44 ·2.39 -1.77 -,25 3.l7 
I -,99 -,92 ·,92 -,92 -1.06 -1.06 -1.l4 -U7 -1.75 -252 ·4.34 -4,74 -4,25 -2.45 1.82 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 !O II 12 13 14 15 
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Tarela 4.28 . Desvios nos fluxos do grupo I recuperados do problema de fonte externa com homogeneização ;x; do elemento combustível 7. 

1; ·231 ·Ul ·57 .31 1.00 U4 2,07 2.19 2,03 159 .91 .04 ·1.07 ·2.06 ·2.66 
14 ·3.08 ·1.81 '.8; ·.07 .56 1.04 lJ9 UI 1.43 1.16 .70 .08 ·.64 ·1.36 ·2.06 
\J ·2,9; .1.7; ·.93 ·,29 .24 .64 ,92 1.06 1.04 ,87 .61 .22 -,20 ·.64 ·1.07 
12 ·1.84 ·1.37 ·.84 ·36 .04 37 .61 .74 ,77 .71 57 ,40 ,22 .07 .03 
11 ·1.24 ·1.00 ·.69 ·3; ·.07 .19 .19 .52 .60 .61 59 57 .59 .69 .91 
10 ·.88 -.7; o,;; ·.14 -.12 .07 .24 37 .46 .54 .60 .71 .87 1.16 158 
9 ·.6; ·.58 ·.46 ·.31 ·.1 ) ,01 .14 ,2, .3, ,46 .58 .76 1.03 1.44 2m 
8 ·51 ·.47 ·39 '.29 -.18 ·.07 .0; .14 .24 3; 51 ,73 1.04 U3 2,17 
7 ·,43 -.41 ·.36 ·.29 ·.21 -.12 ·,04 ,04 .14 .24 .18 .60 .91 1.39 2.07 
6 ·.19 -36 ·.13 ·.10 ·.24 -.18 ·,13 ·.07 -.02 .08 .18 37 .63 1.03 156 
; ·36 ·.34 ·.33 ·30 -.28 -.23 '.21 ·.19 -.16 -.12 -.07 .04 ,23 54 1.00 
4 .,3; ·.34 ·.33 -.32 -.10 -30 -.30 -.1 1 -.13 -.3; -37 -.37 -,30 '.08 .30 
3 ·34 ·34 ·.33 -.34 -.33 -3; -.37 -,42 -.48 -58 -.72 -.86 -.95 '.86 -.59 
2 -.34 -.34 -.34 ·.35 -.36 -.38 -.43 ·,49 ·.61 -.78 ·1.03 ·1.39 -1.78 ·1.83 ·154 
I ·.34 ·.34 -.35 -35 ·37 ·.41 ·.46 ·55 ·.68 -.91 -1.27 -1.87 ·2.97 ·3.12 -233 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1; 
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Tabela 4,29- Desvios nos fluxos do grupo 2 recuperados do probkma de mnte externa com oomogeneização ;x5 do elemento comoostível7, 

I~ ·2,~1 ·,98 ,7; 1.94 2,9; 19; ;.1 I ;,24 ;,0; 4,02 2,6; ,~~ ·2.32 ·4,6; ·;.74 
14 . ),8J -2.36 ·,66 ';0 IJJ 1.96 2,47 2.70 250 2.09 1J0 .27 .1.1 I ·2.60 -4.6; 
J3 ·;,66 -2';J ·1.00 " I ~ 50 1.00 \J2 1.47 1.4J l.17 .77 .31 ·34 ·1.11 -232 
12 ·2,74 ·1.82 ·,9J ·,26 .18 ,,6 .69 .96 .9) ,~2 ,66 ,46 .31 ,27 ,88 
11 ·U9 ·1.1 ~ ·,77 ·.41 '.02 ,18 .4; .63 .62 ,66 ,72 ,66 ,8; IJO 2,6; 
10 '.9; ·,78 ·';9 ·.34 ·.12 ,04 .29 ,4; ,46 jJ ,66 ,82 1.17 2,09 ],93 
9 ·,72 ·56 ·.48 ·,26 ·,11 ,O; ,12 ,26 .36 .46 ,70 ,9~ 1.43 2jO 4,96 
~ -56 ·,49 ·.41 ·.34 ·.19 ·.11 ,10 ,11 ,26 J7 ,6J ,88 1.47 2.70 ;J] 
7 ·.41 ·,41 ·J4 ·.34 ·.19 .,1\ ·,04 ,10 .12 ,29 ,4; ,77 lJ2 2.47 ;.11 
6 ·,41 ·.41 ·.34 ·.34 ·,20 ·.19 ·,11 ·,11 ·,03 ,04 ,I~ .49 ,93 1.96 ],9; 
) ·.34 ·.34 ·,27 ·.34 ·,28 ·,27 ·,19 ·,19 ·,19 ·,12 ·,02 .11 ';0 1.2; 2.9; 
4 ·J4 ·J4 ·,]4 ·,]4 ·,]4 ·.34 ·,26 ·.34 ·.34 ·.34 ·.41 ·.14 ·,18 AI 2,m 
3 ·34 ·.34 ·34 ·,]4 ·,]4 ·.34 ·34 ·.41 ·,48 ·';9 ·,77 ·1.01 ·1.07 ·5~ .66 
2 ·.34 ·.34 ·.14 ·.14 ·,]4 ·,41 .,4 I ·.49 ·,64 ·,85 .1.2; ·1.74 ·25J ·2.44 -1.07 
1 ·,41 ·.14 ·.14 ·.14 ·,41 .,4 I ·.41 ·56 ·,72 .1.0] ·U9 ·2.74 ·5.74 ·5.83 -2.90 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 J3 14 I; 
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Tabela 430 -Desvios nos fluxos do grupo I recuperados do problema de fonte externa com homogeneização JxJ do ec~, 

15 l21 2,~9 2,29 1.64 ,97 ,2~ ·,04 ·,12 ·,02 31 1.02 1.69 236 2,9~ l29 
14 2,2~ 1.9~ 1.65 1.20 ,78 J~ ,15 ,08 ,16 .42 ,~J 1.27 1.71 2,07 237 
IJ 1.19 I.IJ ,99 ,80 ,60 39 .2J .19 .25 AI ,64 ,~5 1.07 1.21 1.28 
12 , 1~ J4 J9 AJ AO 32 ,26 ,25 ,29 36 .45 .49 .48 .42 ,27 
11 ·,67 ·32 ·,06 ,10 ,19 ,24 ,26 ,26 ,2~ ,27 ,26 ,18 ,04 ·,23 ·.57 
10 ·1.29 ·,84 ·,44 ·,12 ,06 ,19 ,26 ,29 ,28 ,23 ,11 ·,05 ·J5 ·,74 ·1.16 
9 ·1.69 ·1.16 ·,68 ·,28 ,00 ,20 ,29 34 32 ,22 ,06 ·,21 ·,60 ·1.04 ·1.56 
8 ·1.94 ·l.J2 ·,77 ·Jl ,04 ,27 .42 .46 ,44 32 ,10 ·,22 ·,68 ·1.21 ·1.80 
7 -2,05 ·1.35 ·,72 ·,19 .19 .46 ,61 ,6~ ,64 .50 ,26 ·,10 ·,61 ·1.24 -1.93 
6 ·1.95 -1.20 ·.47 ,09 ,46 ,75 ,91 ,97 ,93 ,80 .53 , 1~ ·J6 ·1.07 -1.83 
5 ·1.51 -,75 ·,04 .51 ,92 1.17 lJO lJ5 1.32 1.22 1.00 59 ,O~ ,,63 -1.3~ 

4 ·,92 ·,14 56 1.16 1.54 1.67 1.76 1.80 1.79 1.73 1.61 1.16 ,6~ ,00 ·,78 
3 ·,15 ,68 1.47 2,04 2.28 232 230 2,29 233 m 237 2,15 1.59 ,81 -,OI 

2 ,77 1.75 2,65 ll2 l23 lOI 2,~0 2,n 2,82 l06 3JO 122 2.78 1.90 ,92 
1 1.53 l03 4,04 4,53 4.43 l54 ll2 J.OO 114 160 4.53 4,63 4,16 l16 1.68 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jj 14 15 
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Tabela 4.31- Desvios nos fluxos do gru]Xl2 recuperados do problema de fonte externa com homogeneizaçào JxJ do ec8. 

15 0,99 1.07 0.11 ·0,71 ·1.85 ·173 4,1l ·4,21 ·4,1l ·173 ·1.85 ·0,62 0.20 1.16 1.09 
14 0.42 0.77 0,69 0,12 ·0.44 ·lJJ ·1.55 ·1.64 ·U5 ·U] ·0.44 0.24 0,69 0.88 0.61 
jj . !.I O ·0,02 0.56 0.32 0,18 ·0.14 ·0.44 ·0.43 ·0.44 ·0,14 0,18 0.32 0.56 0.19 ·\.00 
12 ·2.17 ·0,75 ·0,21 .DI O 0.22 O.lJ O.OJ om O,OJ O.1J 0.22 0.21 ·0,09 ·0.75 ·2.17 
Jl ·153 ·1.58 ·0.51 ·0.07 0.00 0,24 0.19 0,18 0.19 0,24 0.27 ·0,07 ·0.51 ·1.58 ·].34 
10 ·5,24 ·2,53 ·0,84 ·0.20 ·0,0] 0.20 0,17 0.29 0,17 0.20 0.08 ·0.20 ·0.84 ·2.42 ·5,06 
9 ·5.64 ·2,86 ·1.43 ·0.54 ·0,11 0.15 0.31 0.40 OJl 0.15 0.01 ·0.43 ·1.21 ·2.77 ·5.55 
8 ·5,86 ·107 ·U3 ·0,62 0,00 0,27 0.40 0.45 0.40 0,27 0,00 ·0.50 ·1.41 ·2,96 ·5,67 
7 ·6,23 ·J.19 ·1.43 ·0.41 0,0} 0.42 0.58 0,69 0.70 0.42 0,15 ·0.41 ·U3 ·2,99 ·6,05 
6 ·6,41 ·3.30 ·0.98 ·0.05 0.37 0.64 0,85 0,98 0,85 0,74 0.37 ·0.05 ·0,98 ·3.09 ·6.32 
5 ·5.91 ·2,66 ·0.74 0,20 0.80 1.23 1.29 1.40 1.29 1.23 0.92 0.33 ·0.63 ·2,55 ·5,72 
4 .).23 ·2,02 ·0,19 1.02 1.60 1.56 1.72 \.88 1.72 1.80 1.60 1.02 0,03 ·\.93 ·5.14 
3 ·4.38 ·1.08 1.18 2,18 2.52 2,46 2.37 2.35 2J7 2.59 2.63 2.42 UO ·0,99 -4,29 
2 ·2,95 ,78 2,99 3.84 4.01 142 3,05 2,84 105 3,53 4.01 4,07 3.21 0.99 ·2.76 
I ·1.42 148 6,08 6,97 6,69 4.31 3.50 117 3.50 4.31 6.69 7.07 6.08 357 ·1.33 

I 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 IJ 14 15 
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---------------.--...., 

Tabela 432· Desvios nos fluxos do grupo I recuperados do problema de fonte externa com homogeneilação 'x, do elemento combustivel8, 

15 2,79 2.34 1.48 .42 ·,43 ·1.09 ·U6 ·1.70 ·U5 ·1.06 ·.39 ,47 1.54 2.40 2,84 
14 1.88 1.48 ,94 ,25 ·35 ·,82 ·1.l4 ·1.23 ·I.U ,,79 ·.30 31 1.00 U4 1.95 
13 ,81 ,67 37 ·,01 ·,]4 ·,65 ·,87 ·,92 ·,85 ·,62 ·,)0 ,04 AJ ,74 ,90 
12 ·,12 ·,08 ·,15 ·,26 -.41 -.56 -,68 -,71 -,66 -.54 ·36 ·,21 -,08 ,00 -,OS 

Il -,96 ·.10 ·.55 ·.49 -50 -.54 -.56 -.58 ·.55 ·.50 ·,44 ·.42 ·.46 ·,62 ·,86 
10 -1.61 ·1.20 ·,87 ·,65 ·.55 ·.50 ·.48 ·.46 -,45 -.46 -50 -.59 ·,79 ·1.10 ·1.51 
9 -2,QJ ·1.48 ·1.05 • .7J ·55 ·.43 ·J8 ·35 ·36 ·.40 ·,49 ·,67 ·,97 ·1J8 ·1.9J 
8 -2.16 -154 ·1.06 ·,71 -.46 ·31 -,22 -,20 -,20 -,27 ·,)9 ·,62 ·,97 ·1.43 ·2,06 
7 -2,02 -lJi ·,89 ·.52 ·,28 ·,12 ·,03 ,02 ·,01 ·,09 ·,22 -.44 -,80 -1.28 ·1.92 
6 ·1.45 -,97 -53 ·,20 ·,02 ,14 .22 ,26 ,24 ,19 ,06 -.12 ·.43 ·,86 ·1.33 
5 ·,81 ·.37 ,00 ,2) .39 ,47 .52 .54 .53 .51 .45 32 ,10 -,27 -.70 
4 ·,04 .35 ,61 ,79 ,85 ,82 ,83 ,84 ,85 ,81 ,92 ,86 ,71 .46 ,07 
3 ,92 1.28 1.46 1.43 lJ3 1.23 Ll5 1.14 1.18 1.27 1.41 1.5J 1.56 lJ8 1.04 
2 1.96 2.40 2.54 2,13 1.79 U7 1041 1J6 1.43 1.60 1.85 2,22 2,64 2.52 2,08 
1 2,82 3.82 3.87 2,7J 2,10 1.74 U5 1.50 1.57 1.79 2.18 H2 3.97 3.9J 2,94 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B 14 15 
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Tabela 433 -Desvios nos fluxos do gru!Xl2 recuperados do problema de fonte externa com hornogene~ação 5x5 do elemento combustivel8. 

15 5.51 4.85 2.81 -,41 -2.12 -128 -4.50 -4.69 -4.50 -128 -2.12 -.41 2.81 4.85 5.62 
14 4.35 2.76 1.53 -,02 -,99 -U2 -2.31 -2.50 -2.31 -1.82 -.99 .09 1.53 2.88 4.46 
13 2,01 1.21 .49 -.12 -.49 -1.01 -UI -U6 -UI -1.01 -.49 -.12 .49 1.33 2.12 
12 -.97 -.30 -.33 -.35 -.49 -.69 -.84 -.87 -.84 ·.58 -.49 -.35 -.21 -.30 -.97 
11 -2.61 -1.34 -,75 -.56 -.54 -.48 -.58 -.58 -.58 ·.48 -.39 -.46 -.75 ·1.14 ·2.51 
10 -3.90 -2.21 -1.08 -,69 -.53 -.47 -.49 -.47 -.49 -.47 -.53 -.69 -1.08 -2.10 -3.71 
9 -4.84 -2.63 -1.55 -,87 -.66 .jl -.37 -.31 -37 -.40 -.54 ·,87 -1.43 -2.63 -4.84 
8 ·5.14 ·H3 ·1.62 -,93 ·.54 ·J8 -.31 -,22 -.31 -.28 -.44 -,81 -1.41 -2.63 -4.96 
7 -4.99 -2.58 -1.34 -,64 -,42 -.14 -.10 .09 .02 -,14 ·.30 -.64 -1.34 ·2.47 ·4.80 
6 ·3.74 ·2.10 '.73 -,22 -.02 .06 .18 .20 .18 ,06 -.02 -.22 -.73 -1.89 -3.65 
5 -2.80 -1.27 -.14 .03 38 .49 .51 .52 .51 .49 .38 .26 -.24 -1.l5 -2.61 
4 -1.85 -.33 31 .77 .86 .70 .82 .90 .82 ,94 ,86 ,77 .43 -.33 -1.76 
3 -56 .91 1.58 1.62 1.49 1.29 1.12 1.15 1.12 1.29 1.49 1.75 1.70 .91 -.56 
2 1.23 107 3.75 2.75 2.04 1.68 1.46 1.46 156 1.68 2.14 2.87 188 3.28 1.42 
1 3.13 7.19 7,78 4.04 2.54 1.93 1.64 1.62 1.64 1.93 2,64 4,04 7,78 7.28 3.22 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 
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Tabela 4.34· Desvios nos fluxos do grupo I recuperados do problema de fonte externa com homogeneização 3x3 do elemento combustlvel9, 

I' ·,,06 ·2.50 ·1.62 ·.71 .17 l.01 1.55 1.90 2,06 2,03 1.66 1.14 .45 ·.38 ·1.07 
14 ·2.51 ·UI ·1.12 ·.48 .15 ,69 1.07 1.29 1.J6 1.24 ,91 J9 ·31 ·1.20 ·2J4 
Jj ·l.64 ·1.14 ·.70 ·,26 ,14 .48 ,71 ,83 ,81 ,64 JI ·,19 ·,88 ·1.79 . lOI 
12 ·,74 ·.49 -.27 -,06 ,17 34 .45 047 AI .22 -,li ·.57 ·1.20 ·2,07 ·3.24 
11 ,14 ,12 .14 .16 ,20 .24 .26 ,22 ,11 ·.09 -.37 ·,77 ·1.30 ·2.00 -2,98 
10 .99 ,66 ,45 J3 .24 .U ,12 .04 -.10 -.29 -,54 ·,86 ·1.25 ·1.68 -2,08 
9 153 1.06 ,69 .44 .25 ,12 .00 ·,11 -.25 -.41 -.63 ·,87 ·1.l4 ·1.41 -1.59 
8 1.86 1.28 .82 .47 ,22 ,04 ·,11 ·,2, -37 ·.53 '.69 ·,85 ·1.05 ·1.21 -UI 
7 2,04 1.34 ,80 AO ,11 ·,10 ·,25 ·J7 -.48 -,60 ·.n '.84 '.97 ·1.08 -l.lJ 
6 2,00 1.22 .64 ,22 -.09 ·.29 ·.41 ·.51 ·.60 -.68 ·,77 ·,85 '.93 -,99 -1.03 
5 1.64 ,90 31 -.11 -37 -.53 ·,62 ,,67 -.72 ·.77 '.81 '.87 ·.91 -.9, ·,97 
4 1.13 39 -,19 -.56 -.76 ·.85 ·,86 ·,85 -.84 ·,84 ·.86 ·,88 -.90 -,92 -.93 
3 .45 ·.31 -.88 -1.\9 -lJO ·U4 .J.jj -1.03 -,97 -,93 ·,91 '.90 -.91 -.91 -,92 
2 -.38 ·1.20 ·1.79 -2,06 -2,00 -1.67 -1J9 ·1.20 -1.06 ·.99 ·,94 ·,92 -.91 -.90 -.91 
1 ·1.08 ·2J4 -3.01 ·3.24 -2,96 ·2,07 ·1.)8 ·lJO -1.13 ·1.02 -.96 ·,93 -.91 -,90 ·.90 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Tabela 4.35· Desvios nos fluxos do grupo 2 recuperados do problema de fonte externa com bOllKJgeneização Jx3 do e~mento combustivel9, 

15 ·,97 ·,6~ 5J 1.74 lOJ 5m 5,60 5.96 6.3~ 6,48 6,OJ 5.47 4.5J 121 1.~6 

14 ·,68 ·,61 ·,11 .59 1J4 2,19 2,62 2,91 101 2,94 2,61 1.94 1.06 ·.10 ·2.59 
IJ .53 ·,11 ·,05 .31 ,69 1.01 1J4 1.49 1.47 1.23 1.01 .3J ·.50 ·1.90 ·430 
12 1.74 59 .11 31 ,41 .57 ,71 .73 ,69 .52 .IJ ·.37 ·1.19 ·2.i2 -4.79 
11 1m 1.34 ,61 AI .42 AI 38 31 ,21 ·.01 ·.34 ·.75 ·1040 ·2.41 -432 
!O 5,03 2,19 1.01 .57 .41 .29 ,14 ,lJ ·.OJ ·.28 ·.53 ·,90 ·1.28 ·U4 ·2.49 
9 5,60 2,62 1.26 .71 .30 ,14 ,04 ·.15 ·,21 ·.43 ·59 ·,89 ·1.18 ·1.49 ·UJ 
8 5,96 2,91 1.49 ,7J .lI ,IJ ·,15 -,21 ·.18 ·.51 ·,67 ·,89 -1.04 ·1.l9 ·1J4 
7 6.38 2.93 1,47 ,69 ,21 ·,03 ·,21 ·38 ·,44 ·.59 ·.75 ·,82 ·,97 ·1.04 ·1.12 
6 6,48 2,94 1.23 .52 ·,01 ·.28 -.43 ·.51 ·.59 ·,68 ·,76 ·,83 ·,97 ·1.04 ·1.04 
5 6,m 2.52 ,9J ,IJ ·.34 ·,46 ·.59 ·,67 ·,75 ·,76 ·,85 ·,90 ·,90 ·,91 ·1.04 
4 5.38 1.94 .3J ·.37 ·,15 ·,90 ·,89 ·,89 ·,82 ·,83 ·,83 ·,90 ·,90 ·,90 ·,90 
3 453 1.14 ·.50 ·1.19 ·1040 ·1.28 ·1.18 ·1.04 ·,97 ·,91 ·,90 ·,90 ·,91 ·,90 ·,90 
2 111 ·.30 ·1.82 ·2.37 ·2,41 ·1.84 ·1.49 ·1.19 ·1.04 -1.04 ·,90 ·,90 ·,90 ·,97 ·,89 
I 1.86 ·2.59 ·4,22 ·4,71 ·4.32 ·2.49 ·1.73 ·JJ4 ·1.12 ·1.04 ·,97 ·,90 ·,90 ·,89 ·,91 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 j) 
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Tabela 4.36 • Desvios nos fluxos do grujXJ 1 recuperados do problema de fonte externa com homogeneização 5x5 do elemento combustível 9. 

15 ·4.34 ·168 ·2.62 -1.44 ·.51 .18 ,64 ,77 ,60 ,00 -,63 ·1.42 -238 ·141 -4,26 
14 ·162 -2,80 ·1.98 -1.21 -.55 -,07 ,21 ,27 ,09 .J) -,88 ·1.58 ·2.43 ·149 ·4,89 
B -2.44 ·1.86 ·1.35 -,86 -,45 -.16 -,01 -.01 -.19 -.53 -.99 ·1.59 -231 -121 -4,49 
12 -1.07 -.90 ·.68 -.45 -.25 -.11 -.08 -.14 -30 ·.60 -.98 ·1.44 -1.98 ·2.57 ·110 
li .12 ·.01 -.03 -.02 .01 .00 -.05 -.15 -32 ·.58 -.88 ·1.22 -1.61 ·1.99 ·2,24 
10 1.13 .77 .53 39 ,26 ,17 ,06 .. 08 -.27 -,48 -.74 -1.01 -1.29 -1.52 -1.67 
9 1.93 1,41 1.02 .75 .53 35 ,18 .02 -.11 -.37 -.58 -.80 ·1.00 ·1.16 ·1.24 
8 2.50 1.89 1041 1.04 .75 .51 ,31 ,11 -.06 -.25 -043 -.60 -.75 ·.87 -.93 
7 .88 2.20 1.67 1.25 .92 .65 .4) ,23 .04 -.13 -.29 ·.43 -.54 -.64 -.68 
6 2.90 2J4 1.82 1J7 1.02 ,75 .51 ,31 ,14 -.DL -.17 ·.29 -J9 -.46 -.51 
5 3.07 2.46 1.88 1,41 1.07 ,80 .56 .37 .20 .05 -.06 ·.18 -.26 ·32 ·.35 
4 337 2.53 1.85 1.37 1.03 .78 .58 .41 .26 .12 .01 ·.09 -.16 ·,22 -,25 
3 3.96 2,45 1.62 1.19 .92 .72 ';6 .42 .29 .16 .06 -.03 -.10 -.14 -.17 
2 134 l.78 1.00 .82 .74 .64 .53 .41 .30 .19 .10 .01 -.05 ·.09 ·,12 
I 1.80 33 -.19 39 .i7 .57 .51 .40 31 .21 .12 .OJ -.02 -.06 -.09 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12 13 14 15 

, . 

120 



Tabela 437 -Desvios nos fluxos do grupo 2 recuperados do problema de fonte externa com homogeneiza~o 5x5 do elemento combustivel9. 

15 -8.63 -7.18 -4,69 -LlO .78 2.17 129 147 W 1.95 ,85 -.16 -1.61 -145 -5.40 
14 -7.08 4.52 -2,83 -1.20 -.16 .68 Ll4 1.23 1.04 .42 -33 -1.24 -236 4.38 -8.07 
13 -4.50 -2,65 -1.65 -.88 -J2 ,05 .32 J4 .16 -.29 -.77 -1.54 -2.49 A,16 -7';4 
12 ".72 -.94 -.72 -.40 -.16 .00 .08 .01 -.16 -.46 -.90 -1,45 -2.11 -105 -4,17 
II 1.44 ,45 .08 .07 .04 .07 .00 -.08 -.24 -.60 -.92 -1J2 -1.69 -2.23 -2.59 
10 3.10 1.52 .80 .46 .30 .16 .08 ·.08 -.24 -.54 ..74 -1.02 -1.35 -1.56 -1.77 
9 4.69 2.34 1.37 .89 .56 .32 .23 ·.01 -.16 -39 -.61 -.83 -I.OJ -1.21 -1.31 
8 ;,34 2.97 1.82 1.23 .81 .55 .29 .16 -.01 -.31 -.46 -.61 -.75 -.83 -,99 
7 5.76 ll7 2.06 1.43 1.03 .71 ,46 .21 .07 -.16 -.31 -38 -.58 -,60 -,68 
6 5.24 129 2.12 1.57 1.03 ,76 .53 .30 .14 -.01 -.16 -.23 -.40 -,44 -.53 
5 5.25 336 2.22 1.55 LlI .86 ,60 .37 .21 ,05 . .1 O -.23 -.23 ·.30 -.38 
4 6.05 3.52 2.14 1.51 1.00 .78 .59 37 .28 .12 .05 -.09 -.16 -.23 ·,23 
3 8.65 3.76 1.84 Ll9 .86 ,72 .57 .44 .27 .14 .05 -.02 -.04 ·,09 ·.16 
2 7.25 2.21 .55 .55 ,61 .58 .52 .44 .28 ,19 .lJ -.02 -.02 -.16 -.16 
1 2.69 ·1.96 ·a7 ·.40 ,24 ,46 .46 .37 .29 ,21 .14 .06 '.01 ·.08 ·.16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Verifica-se que os fluxos recuperados a partir das homogeneizações 3x3 

apresentaram melhores resultados (em relação aos fluxos do problema pino a pino) do 

que os fluxos recuperados a partir das homogeneizações 5x5, o que contrariou a 

expectativa, pois esperava-se que a homogeneização 5x5 recuperasse melhor os fluxos 

do que a homogeneização 3x3. Isto gerou dúvidas em relação ao método de 

homogeneização proposto. Estas dúvidas foram dissipadas quando verificou-se que os 

fluxos recuperados através da homogeneização usual 3x3 eram melhores do que os 

obtidos através da homogeneização usual 5x5. Isto deve-se provavelmente ao 

cancelamento de erros que ocorre durante o processo de homogeneização. 

Observa-se de modo geral, que a recuperação dos fluxos nos interiores dos 

elementos combustíveis, é satisfatória. 

Verifica-se, também que os fluxos recuperados apresentam desvios maiores nos 

contornos dos elementos combustíveis, devido a perda de precisão das correntes nas 

fronteiras. A perda de precisão das correntes durante a homogeneização é inevitável, 

como já discutido por Watson[7], ainda mais quando ocorre inversão de polaridade das 

correntes como é o caso do elemento combustíveiS. 

Pode-se comparar as correntes do grupo 1 da Figura 4.11 com as correntes das 

Figuras 4.12 e 4.13 que estas possuem polaridades invertidas, no contorno esquerdo do 

elemento combustíveiS. O mesmo ocorre com as correntes do grupo 1 em todos os 

outros contornos deste elemento (ver Figuras 4.17 com 4.18 e 4.19, 4.23 com 4.24 e 

4.25, e 4.29 com 4.30 e 4.31). 

Uma forma de melhorar as correntes nas fronteiras de elementos combustíveis 

homogeneizados, para a recuperação do fluxo pino a pino foi desenvolvida para os 

elementos combustíveis homogeneizados 5x5 do reator "Benchmark" proposto, e é 

apresentada no item a seguir. São apresentadas melhorias de correntes para a 

homogeneização 5x5 por que esta foi a homogeneização que apresentou maiores 

desvios nos fluxos recuperados. 
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4.8. Melhoria das Correntes. 

Uma forma de melhorar as correntes. e consequentemente a precisão dos fluxos 

recuperados consistiu em levar em conta as correntes mais próximas dos elementos 

vizinhos ao elemento combustível isolado, minimizando os desvios quadráticos das 

variações da correntes. 

Assim a representação das correntes em uma fronteira de um elemento 

combustível qualquer homogeneizado 5x5. com as correntes mais próximas dos 

elementos combustíveis adjacentes é mostrada na Figura 4.57. 

J J,., g.3 
J, .• J, .• 

J .. , ,-

J. g,l _. __ 
i 

~j •.• 3 

J •. a : 

~ 
1 , , • , 6 1 

1 1 

J .. , J .. , 

Figura 4.57 Figura 4.58 

Na Figura 4.58, as variações da corrente J g,i' a saber j g,il , j g,i2 e j g,i3 podem 

ser expressas por, 

J g,i -

De onde. 

Jg,il + jg,i2 + jg,iJ 

3 
(4.1) 

(4.2) 
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As correntes em uma fronteira podem ser escritas na forma matricial, 

J g = [J g,1 J 8,2 J g,3 J g,4 J g,5 J g,6 J g,7 Y . 

E a forma matricial das variações das correntes é dada por. 

(4.3) 

Um funcional para os desvios quadráticos das variações das correntes é 

expresso por, 

(. ')2 (.. \2 + Jg,22 - Jg,21 + ................... + Jg,73 - Jg,71) • 

(4.5) 

Substituindo a equação 4.2 na equação 4.5 e minimizando os desvios 

quadráticos das variações das correntes obtém-se as correntes j g,ij' isto é, fazendo 

(4.6) 

Obtém-se o sistema de equações, 

(4.7) 

cuja solução é dada por, 

(4.8) 

com, 
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Jg,ll 9J g,1 

Jg,13 9J g,1 

Jg,21 9J g,2 

J g,23 9J g,2 

Jg,31 9J g,3 

Jg,33 9J g,3 

J g 

Jg,41 
J = 9J g,4 

Jg,43 
g 9J g,4 

Jg,51 9J g,5 

Jg,53 9J 5 g, 

Jg,61 9J g,6 

Jg,63 9J g,6 

Jg,71 9J g,7 

Jg,73 9J g,7 

5 4 O O O O O O O O O O O O 

4 6 -1 O O O O O O O O O O O 

O -1 6 4 O O O O O O O O O O 

O O 4 6 -1 O O O O O O O O O 

O O O -1 6 4 O O O O O O O O 

O O O O 4 6 -1 O O O O O O O 

O O O O O -1 6 4 O O O O O O 
A= 

O O O O O O 4 6 -1 O O O O O 

O O O O O O O -1 6 4 O O O O 

O O O O O O O O 4 6 -1 O O O 

O O O O O O O O O -1 6 4 O O 

O O O O O O O O O O 4 6 -1 O 

O O O O O O O O O O O -1 6 4 

O O O O O O O O O O O O 4 5 
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A equação 4.8 foi aplicada ao elemento combustível S com homogeneização 

SxS, para obtenção das correntes melhoradas nas fronteiras. 

As Figuras 4.S7 a 4.60 mostram as correntes melhoradas do grupo 1 nas 

fronteiras do elemento combustível S. 

Dl"]- I correntes melhorada~ do grupo I no contorno esquerdo 
do ec5 (nodal h5) 

:o 
O 

-20 

_" 
-60 

-80 

·100 

-120 

~3 
r--

, 7 • \I 13c.b 
f- -

Figura 4.S7 - Correntes melhoradas do 

grupo I no contorno esquerdo do ecS, 

obtidas do problema nodal globalSxS. 

~ correntes melhoradas do grupo I no contorno direito 
do ecS (nodal Sx5) 

120 

100 

SO 

60 f-- f--

" H 
, 

n= 20 

O 

-20 I 3 , 1 • 1I II 15' 

Figura 4.S8 - Correntes melhoradas do 

grupo I no contorno direito do ecS, 

obtidas do problema nodal global SxS. 

cjy1- corrente melhorada grupo' no contorno .,fenor do 

ec5 (nodaI5x5) 

20 

o J 

~. • 'U· 11 .~ 
f--

-20 

-40 
-60 

-'0 
-100 

I 

-120 : 

Figura 4.S9 - Correntes melhoradas do 

grupo 1 no contorno inferior do ecS, 

obtidas do problema nodal globalSxS. 

cjyl+ 

120 

100 

SO 

60 

" 20 

O 

-20 

Correntes melhoradas do grupo I no contorllO :IIIperior 

do ed (nodal 5>;5) 

I 

f I- ~ 
Figura 4.60 - Correntes melhoradas do 

grupo 1 no contorno superior do ecS, 

obtidas do problema nodal global SxS. 

As Figura 4.61 a 4.64 mostram as correntes melhoradas do grupo 2 nas 

fronteiras do elemento combustível S. 
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OJ"2- corfenteS melhoradas do gr...po 2 no contorno esquerdo 

do ec5 (nodal 5:<5) 

o 
1 , , 7 • 11 II ~ f--10 

f- r f-
f- I-

t-'= ~ 
I-

-20 

-30 

-40 ------

Figura 4.61 - Correntes melhoradas do 

grupo 2 no contorno esquerdo do ec5, 

obtidas do problema global nodal5x5. 

I do ed (nodaIS"S) 
;0.1"2+ I conentes melhoradas do grupo- 2 no contorno direito 

i ~ mtIttrrtnJrh 
5 1 9 I1 IJ 15 

Figura 4.62 - Correntes melhoradas do 

grupo 2 no contorno direito do ec5, 

obtidas do problema global nodal5x5. 

C)Y2- correntes melhoradas grupo 2 no contorno Inferior 

do ec5 (nodaI5x5) 

o 
1 3 • 7 • 11 13 Ci f--10 

-= f- ~ Jl 
I-f----; 

-20 

-30 

-40 

Figura 4.63 - Correntes melhoradas do 

grupo 2 no contorno inferior do ec5, 

obtidas do problema global nodal5x5. 

DJx2+ correntes melhoradu do grupo 2 no contorno dUO!lIo 

do eeS (nodaISxS) 

9 11 13 15 

Figura 4.64 - Correntes melhoradas do 

grupo 2 no contorno superior do ec5, 

obtidas do problema global nodal5x5. 

Observa-se que, minimizando-se os desvios quadráticos das variações das 

correntes tornam-se visíveis a inversão de polaridade das correntes do grupo 1 nas 

fronteiras do elemento combustível 5, isto é, obtém-se correntes mais precisas. 

Usando as correntes acuna foram obtidas as fontes para a recuperação dos 

fluxos pino a pino. Os desvios dos fluxos recuperados em relação aos fluxos do 

problema pino a pino para o elemento combustível 5 são apresentados nas Tabelas 4.38 

e 4.39 para os grupos 1 e 2, respectivamente. 
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Tabela 438· Desvios nos fluxos recuperados do grupo I, obtidos do problema nodal 'x, com introdução de melhorias nas correntes para o EC, 

I' ·1.92 ·1.6, ·1.29 ·,8) . .1) ,16 .57 ,72 .57 ,17 ·34 ·,84 ·1.27 ·1.6) ·1.91 
14 ·1.64 .JJ] ·1.01 ·,69 ·.12 ,02 ,26 .1, ,27 ,02 ·.11 ·,67 ·1.00 ·1.32 ·1.6J 
B ·1.28 ·1.00 ·,77 ·53 -.27 -,07 ,09 ,14 ,09 ·,06 -,28 -52 -,76 ·1.00 -1.27 
12 ·,8, ·,67 -52 -37 ·,2J ·,10 ,00 ,02 ,00 ·,09 ·,22 ·37 ·52 ·,66 -,84 
11 ·.34 ·J2 ·,27 ·,22 . .1, ·,09 ·,04 ·,01 -,04 ·,09 ·,1, ·,22 ·,27 ·31 ·3J 
10 ,19 ,02 ·,06 ·,08 -,08 ·,06 ·,0, ·,04 ·,04 ·,06 ·,09 ·,09 ·,06 ,03 ,19 
9 ,60 .28 ,09 ,02 -,04 -,04 . .OJ ·,04 -,03 ·,04 -,03 ,00 ,09 ,27 59 
8 .73 38 .15 ,05 ,00 ·,03 .,0) -,03 ·,02 ·,02 ·,01 ,04 ,15 J7 ,72 
7 ,61 .10 ,li ,03 -,03 ·,OJ ·,02 -,03 -,02 ·,04 ·,03 ,OI ,10 ,28 ,60 
6 ,22 ,05 ·,03 -,06 ·,06 ·,04 ·,03 -,02 ·,03 ·,05 ·,08 ·,08 ·,0, ,04 ,20 
5 -,29 -,26 -,22 ·,18 -,12 ·,06 ·,01 ,OI -,02 -,07 -,13 -,21 -,26 -,29 ·J2 
4 -.76 ·.59 -.46 -.11 -,18 -,06 ,03 ,05 ,02 -,07 ·,20 . .1, ·jO -,64 J2 
3 ·Ll7 ·,91 ·,69 ·.47 ·,22 ·,03 .IJ ,17 ,12 ·,04 ·.26 ·.50 ·,74 ·,98 -1.25 
2 -1.52 -1.22 -,92 -,60 -,25 ,08 31 .19 .10 ,05 -,29 ·,65 ·,98 -1.30 -1.61 
I ·1.78 ·U3 ·1.18 ·.76 ·,28 ,23 ,62 .76 ,61 ,21 ·31 ·,81 ·1.24 ·1.61 ·1.89 

1 2 3 4 , 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Tabela 4.39 -Desvios nos fluxos recuperados do grupo2, obtidos do problema nodal )x) com introdução de melhorias nas correntes para o EC, 

15 -1.78 -1.96 -1.65 -,97 .3} 1.79 2,75 2,97 2.7) 1.79 .3} -,87 -1.7J -2,04 -1.77 
14 -1.96 -1.47 -1.06 -,61 -,08 .í9 1.09 1.17 1.01 .í2 ,01 -,60 -l.B -1.í) -2,04 
1J ·1.65 -1.06 -,82 -.50 -,11 ,16 J8 .42 .38 ,17 -,17 -.42 -.74 -1.13 -UJ 
12 -,89 -,61 -.,0 -JJ -,19 ,01 ,11 .19 ,11 ,01 -,11 -J3 -.42 -,60 -,87 
11 AI ,00 -,11 -,19 -,jJ -.01 .02 ,00 ,02 -,07 -,11 -,11 -.17 ,OI JJ 
10 1.70 .59 .16 ,01 -,OI ,OJ -,05 -,07 -,05 -,04 ,,07 ,OI ,17 ,61 1.79 
9 2,65 1.09 .38 .19 ,02 .02 -.OJ .02 -.02 -,QJ ,02 ,11 .40 1.01 2.75 
8 3.05 1.25 .49 .19 .00 ,01 ,02 -,02 ,02 ,02 ,09 ,19 042 1.17 3.07 
7 2,n 1.09 .38 .19 ,02 ,02 -,03 ,02 .05 -.05 ,02 ,11 .40 1.01 2.75 
6 1.78 ,67 .22 .07 -.01 ,OJ ,02 -,07 -,OS -.04 -.07 ,OI ,17 ,68 1.79 
5 .49 ,07 -.04 -,12 -,07 -,OI ,02 ,00 ,02 -,07 -,06 -.lI -.17 ,OI .J} 
4 -.73 -.46 -36 -.26 -.12 ,07 .19 .19 ,19 .01 -,11 -.3J -.42 -,60 -,87 
3 -U3 -,84 -,64 -J6 -,04 .16 .38 .49 .38 ,23 -,11 -,42 -.74 -1.13 -1.7} 
2 -1.24 -1.01 -,84 -.46 ,07 ,67 1.09 1.2) 1.09 .í9 ,OI -';2 -1.13 -1.47 -2.04 
I ,26 -1.24 -JJ} -,73 .49 1.87 2,83 3,05 2.75 1.79 JJ -,87 ' -U} -2,04 . -1.69 

I 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 IJ 14 15 
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Comparando-se os fluxos recuperados do grupo 2 a partir das correntes obtidas 

do problema nodal 5x5 (Tabela 4.21) com os fluxos obtidos a partir das correntes 

melhoradas (Tabela 4.39), observa-se que os desvios dos fluxos nos cantos do elemento 

combustível diminuíram de 8.40010 (no caso das correntes sem melhorias) para 1.77% 

(com introdução de melhorias nas correntes), isto é, uma melhora sensível na 

recuperação do fluxo. Isto comprova que as correntes nos cantos do elemento 

combustíveiS perdia muita precisão devido a inversão de polaridade. Quando levou-se 

em conta as correntes mais próximas dos elementos adjacentes, as correntes tornaram 

mais precisas, sendo possível visualizar até a inversão de polaridade nos cantos do 

elemento combustível. 

Comparando-se ainda as mesmas tabelas, isto é, a Tabela 4.21 com a Tabela 

4.39, verifica-se que os desvios dos fluxos recuperados no meio das fronteiras que eram 

em torno de 4% diminuíram para cerca de 2% a 3%. Isto se deve ao fato de que, a perda 

de precisão das correntes no elemento combustíveiS é maior nos cantos. No meio da 

fronteira a perda de precisão das correntes é menor. 

A Tabela 4.40 apresenta os desvios quadráticos médios dos fluxos recuperados a 

partir das homogeneizações 3x3, 5x5 e 5x5 com melhoria das correntes. 

Tabela 4.40 - Desvios Quadráticos Médios dos Fluxos Recuperados com Introdução de 
Melhorias nas Correntes. 

Homogeneização Desvio Grupo 1 Desvio Grupo 2 
3x3 0.061 0.076 
5x5 0.049 0.111 

5x5 com melhorias 0.031 0.055 

Verifica-se que o desvio quadrático médio dos fluxos recuperados a partír da 

homogeneização 3x3 é menor do que o desvio quadrático médio dos fluxos recuperados 

a partir da homogeneização 5x5 para o grupo 2. Entretanto, com a introdução de 

correntes mais precisas obtidas através da minimização dos desvios quadráticos das 

variações das correntes, os desvios quadráticos médios dos fluxos recuperados da 

homogeneização 5x5 diminuíram de 0.049 para 0.031 no grupo 1 e de 0.111 para 0.055 

no grupo 2. 
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Portanto, quando são consideradas as correntes mais próximas dos elementos 

combustíveis vizinhos, é possível obter correntes mais precisas com a minimização 

dos desvios quadráticos das variações das correntes nas fronteiras, e 

consequentemente uma melliora sensível nos fluxos recuperados. 

No capítulo 5, a seguir são feitas avaliações dos resultados obtidos para a 

recuperação dos fluxos pino a pino utilizando-se os parâmetros homogeneizados 

através da TP I, as conclusões. 

131 



r 

CAPÍTULOS 



-~ 

5., AVALIAÇÃO E CONCLUSÃO 

Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um algoritmo para obtenção 

de parâmetros materiais nucleares homogeneizados de elementos combustíveis do tipo 

PWR, através da Teoria de Perturbação de la Ordem derivada da Formulação Variacional, 

para serem usados na reconstrução do fluxo pino a pino, 

No Capítulo 2 mostrou-se um procedimento de definição de um modelo nodal para 

recuperar a distribuição do fluxo pino a pino em elementos combustíveis isolados 

utilizando a técnica de homogeneização usual (com peso no fluxo), Neste capítulo ficou 

evidente que a reconstrução da distribuição do fluxo a partir de um processo de 

homogeneização dos elementos combustíveis resulta imprecisa devido a perda de precisão 

no cálculo das correntes nas fronteiras, Os fluxos reconstruídos são mais precisos em 

relação aos fluxos pino a pino quanto menor for a grade homogeneizada, 

Para avaliação da metodologia proposta de calcular parâmetros nucleares 

homogeneizados usando Teoria de Perturbação de la Ordem para reconstrução do fluxo 

pino a pino, foram analisados elementos combustíveis com arranjos de células 15xl5 

homogeneizados 3x3 e 5x5 de um PWR "Benchmark", 

As seções de choque homogeneizadas através do modelo matemático proposto 

(usando TPI) foram comparadas às seções de choque homogeneizadas através da técnica 

usual de homogeneização (com peso no fluxo). Verificou-se que, a seção de choque de 

absorção do grupo 2 da zona 12 homogeneizada pela TPl, apresentava um desvio de 

1.086% em relação a seção de choque homogeneizada através do método usual. 

Uma análise da faixa de linearidade da Teoria de Perturbação de la Ordem, para a 

seção de choque de absorção do grupo 2 da barra de controle foi feita no item 4.3 

indicando que, apesar de esta encontrar-se nos limites da fuixa de aplicabilidade da TPI, 

ainda encontrava-se dentro faixa da TPl. Consequentemente, a seção de choque de 

absorção do grupo 2 da barra de controle pode ser utilizada para avaliação da teoria 

proposta. 
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· De um modo geral, o cálculo das seções de choque de elementos combustíveis de 

reatores PWR pelo método do elemento isolado não necessita de cálculos perturbativos de 

ordem maior do que a 1"[12]. 

Com os elementos combustíveis homogeneizados foram calculados os problemas 

globais nodais 3x3 e 5x5. 

Seguindo a metodologia de reconstrução do fluxo pino a pino[7] foram calculadas 

as correntes e as fontes utilizando as equações obtidas diretamente da técnica de diferenças 

fInitas. Os fluxos foram reconstruídos nos elementos combustíveis isolados calculando-se o 

problema de fonte externa com correntes nulas nas fronteiras usando o código de diferenças 

fmitas TWODIM[9]. Os fluxos obtidos dos problemas de fonte externa foram normalizados 

com a potência do problema pino a pino para comparação com a distribuição do fluxo pino 

apmo. 

A homogeneização 3x3 gerou melhores fluxos recuperados do que a 

homogeneização 5x5, contrariando as expectativas. Esperava-se que a homogeneização 5x5 

gerasse melhores fluxos recuperados do que a homogeneização 3x3, pois a 

homogeneização 5x5 é feita com menos malhas do que a homogeneização 3x3. 

Provavelmente isto aconteceu devido a cancelamento de erros durante o processo de 

homogeneização dos elementos combustíveis do reator "Benchmark". 

Observou-se de modo geral que, os desvios percentuais dos fluxos recuperados para 

o grupo térmico foram maiores do que os desvios percentuais do grupo rápido, o que era de 

se esperar conforme a literatura. 

Observou-se ainda que a recuperação dos fluxos nos interiores dos elementos 

combustíveis é satisfatória. Os maiores desvios nos fluxos recuperados ocorreram nos 

contornos dos elementos combustíveis, devido a perda de precisão das correntes, o que 

pode ser verifIcado no caso do elemento combustível 5 que apresentava inversão de 

polaridade das correntes nos cantos. 
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· Uma forma de obter correntes mais precisas nas fronteiras foi apresentada no 

Capítulo 4 item 4.8. A proposta de melhoria das correntes foi feita considerando-se as 

correntes mais próximas dos elementos combustíveis adjacentes ao elemento combustível 

isolado, minimizando os desvios quadráticos das variações das correntes. As correntes mais 

precisas foram calculadas apenas para a homogeneização 5x5, a qual apresentou os maiores 

desvios percentuais nos fluxos recuperados. 

Levando em conta as correntes mais próximas dos elementos adjacentes foram 

obtidas correntes mais precisas, sendo possível visualizar inclusive a inversão de polaridade 

das correntes nos cantos do elemento combustível 5. 

Os desvios nos fluxos recuperados do grupo 2 nos cantos do elemento combustível 

5 diminuíram sensivelmente de 8.40 % para 1.77 % com a introdução de correntes mais 

precisas. 

Verificou-se também, que os desvios nos fluxos recuperados do grupo 2 no meio 

das fronteiras do elemento combustível não diminuíram tão sensivelmente quanto nos 

cantos, diminuíram de 4% para cerca de 2% a 3%, pois a perda de precisão era maior nos 

cantos do elementos combustível. 

O desvio quadrático médio dos fluxos recuperados a partir da homogeneização 3x3 

(0.076) foi menor do que o desvio quadrático médio dos fluxos recuperados a partir da 

homogeneização 5x5 (0.111) para o grupo térmico. Com a introdução de correntes mais 

precisas os desvios quadráticos médios dos fluxos recuperados da homogeneização 5x5 

diminuíram de 0.049 para 0.031 no grupo rápido e de 0.111 para 0.055 no grupo térmico. 

Portanto, conclui-se que a formulação analítica proposta para calcular parâmetros 

materiais homogeneizados a duas dimensões e dois grupos de energia usando Teoria de 

Perturbação de la Ordem derivada da Formulação Variacional apresenta excelentes 

resultados na recuperação do fluxo pino a pino em elementos combustíveis iso lados do tipo 

PWR, quando são consideradas correntes mais precisas. 
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A principal vantagem do método de cálculo dos parâmetros homogeneizados sobre 

os demais métodos encontrados na literatura, é que este não necessita da solução do 

problema pino a pino. Além do mais o método é bastante simples. Como foi visto, este 

cálculo depende somente da configuração das zonas materiais do elemento combustível e, 

portanto podem ser calculadas apenas uma vez para um determinado tipo de reator. 
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A.I Programa para Homogeneização dos Parâmetros Materiais Utilizando TPI. 

o Programa apresentado neste apêndice foi elaborado para a homogeneização de 

parâmetros 3x3 em linguagem FORTRAN para compilador Fortran Power Station 4.0. 

Para efetuar o cálculo de homogeneização SxS os indices I e J da variável 

chil(S,S) e chi2(Sx5) devem ser modificados para Chil(3,3) e Chi2(3,3). 

o arquivo de entrada é denominado HOMOIN3x3,e o de saída HOMOUT3x3. 

Os dados de entrada são em formato livre. Cada linha refere-se a um conjunto de 

variáveis descritos a seguir: 

A.2. Arquivo HOMOIN3x3 

1- Chil(S,S) - (matriz(S,S), inteiro). Zonas materiais perturbadas com O indicando zona 

sem perturbação, e I indicando zona perturbada. 

2- Chi2(S,S) - (Matriz(S,S), inteiro) igual a zero. 

3- H - (real) Comprimento da zona homogeneizada. 

4- D(I,2) - (matriz(I,2), real) comprimento de difusão da zona não perturbada. 

S- SS(1,3) - (matriz(I,3),real) - seção de choque de absorção grupos I, 2 e :E'2 da zona 

não perturbada. 

6- SF( I ,2) - (matriz (1,2), real) - seção de choque de fissão grupos I e 2 da zona não 

perturbada. 

7- D(1,2) - (matriz(I,2), real) comprimento de difusão da zona perturbada 

8- SS(I,3) - (matriz(l,3),real) - seção de choque de absorção grupos 1,2 e :E 12 da zona 

perturbada. 

9- SF(I,2) - (matriz (1,2), real) - seção de choque de fissão grupos I e 2 da zona 

perturbada, ou seja, (0.,0.). 

10-1,1 

11-1,1.1 

12- I, I 
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A.3 .. o arquivo de saída HOMOUT3x3 

Imprime os parâmetros materiais do input. 

Parâmetros materiais homogeneizados na seguinte ordem: 

Coeficiente de difusão grupo 1. 

Seção de choque de absorção grupo J. 

Seção de choque de fissão grupo 1. 

Coeficiente de difusão grupo 2. 

Seção de choque de absorção grupo 2. 

Seção de choque de fissão grupo 2. 

Seção de choque de remoção. 

A 4. Programa HOM03x3 

o programa HOM03x3 é apresentado a seguir. 

PROGRAM HOM03x3 

C PROGRAMA PRINCIPAL 

USE PORTLIB 

IA=TIMEO 

open( unit= I ,fiIe='homoin3x3.dat' ,status='unknown') 

open(unit=2,fiIe='homout3x3.out',status='unknown') 

CALLINPUT 

CALL DELTA 

CALLCONST 

CALLCSION 

CALLCSIMN 

CALLWA 

CALL WB 

CALLWC 

CALLWGG 
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c 

CALL TIPG\ 

CALL TIPG2 

CALLCS 

CALLPMEDIO 

CALL PCOEL 

CAL L PHOM 

CALLSAIDA 

IB=TIMEO-IA 

WRITE(2, *) • TEMPO DE EXECUCAO = " IB 

close(unit=l) 

close(unit=2) 

STOP 

ENO 

C LEITURA DOS DADOS DE ENTRADA ( SUBROUTINA INPUT ) 

C 

SUBROUTINE INPUT 

C 

C OECLARACAO DAS VARIAVEIS 

C 

INTEGER I, J 

INTEGER CHll (5,5), CI-U2(5,5) 

INTEGER K 

DOUBLE PRECISION 01(3), 02(3) 

DOUBLE PRECISION S 1(3), S2(3), 

DOUBLE PRECISION SFI(3), SF2(3) 

DOUBLE PRECISION H 

COMMON I PMA TO I DI, D2 

COMMON I PMA TI I SI, S2, 

COMMON I PMA TI I SFI, SF2 

COMMON I GEOMI I H 

COMMON I GEOM2 I CI-U I, Clfl2 

C SI=SIGMAII, S2= SIGMAI2, SI2=SIGMAI2 
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C SFI=SIGMAFI, SF2=SIGMAF2 

C K=I ELEMENTO COMBUSTíVEL, K=2 OU 3 BARRA OU ÁGUA 

READ(I,*) «CHlI (I,J),J=I ,5),1=1,5) 

READ(I,*) ((CHl2(1,J),J= I ,5),1=1,5) 

READ(I,*) H 

DO IOK=I,3 

READ(I,*) Dl(K), D2(K) 

READ(I,*) SI(K), S2(K), SI2(K) 

READ(I,*) SFI(K), SF2(K) 

lO CONTINUE 

RETURN 

END 

SUBROUTINE DELTA 

C DDI=DELTADI, DSI=DELTASIGMAII, DSFI=DELTASIGMAFI 

INTEGER IG, K 

DOUBLE PRECISION Dl (3), 02(3) 

DOUBLE PRECISION SI(3), 

DOUBLE PRECISION SFI(3), 

DOUBLE PRECISION DDI(2), 

DOUBLE PRECISION DS I (2), 

DOUBLE PRECISION DSFI(2), 

COMMON / PMATO / DI, 

COMMON / PMA TI / SI, 

COMMON / PMAT2 / SFI, 

COMMON / PERTI / DDI, 

COMMON / PERT2 / DSI, 

COMMON/PERT3 / DSFI, 

DO lO K=2,3 

IG=K-I 

DDI(lG)=DI(K)IDI(l )-1. 

D02(IG)=D2(K)1D2(1 )-1. 

DS I (lG)=S I (K)/S I (I )-1. 

DS2(IG)=S2(K)/S2(1 )-1. 

DS 12(1G)=S 12(KyS 12( I )-1. 

DSF I (IG)=SF I (K)/SFI (I )-1. 

DSF2(IG)=SF2(K)/SF2(1 )-1. 

S2(3), 

SF2(3) 

D02(2) 

DS2(2), 

DSF2(2) 

D2 

S2, 

SF2 

D02 

DS2, 

DSF2 

144 

SI2(3) 

DSI2(2) 

SI2 

DSI2 



lO CONTINUE 

ODl (2)=0.000 

002(2)=0.000 

OS I (2)=0.000 

OS2(2)=0.000 

DS 12(2)=0.000 

DSF I (2)=0.000 

DSF2(2)=0.000 

RETURN 

END 

SUBROUTINE CONST 

DOUBLE PRECISION 

DOUBLE PRECISION 

DOUBLE PRECISION 

DOUBLE PRECISION 

DOUBLE PRECISION 

COMMON / GEOM I / 

COMMON / PMA TO / 

COMMON / PMA TI / 

COMMON / PMAT2 / 

COMMON / NOME I / 

COMMON / PERTO / 

COMMON / NOME2 / 

AI =(SI(l )*H**2)/DI(I) 

A2=(S2(1)*H**2)1D2(1) 

Dl (3), 

SI(3), 

SFI(3), 

AI, 

LAMB, 

H 

Dl, 

SI, 

SFI, 

LAMB 

AI, 

MU 

A3=S 12(1 )*SF2(l )*H*HI(D2( I )*SFI (I» 

LAMB=(AI*A2)/(A2+A3) 

MU=+A1 +A2-LAMB 

RETURN 

END 

SUBROUTINE CSION 

C CSION E CSIMO 

INTEGER 

INTEGER 

CHII(5,5), 

I, 

INTEGER N 

DOUBLE PRECISION CSIlON(400), 
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D2(3) 

S2(3), 

SF2(3) 

A2, 

MU, 

D2 

S2, 

SF2 

A2, 

CHI2(5,5) 

J 

CSI20N( 400) 

A3 

SI2(3) 

A3 

H 

SI2 



DOUBLE PRECISION CSIlMO(400), 

OOUBLE PRECISION NPI, 

OOUBLE PRECISION SOMA 1 , 

OOUBLE PRECISION VI, 

OOUBLE PRECISION XI, 

OOUBLE PRECISION DX, 

COMMON / GEOM2 / 

COMMON / LISTl / 

COMMON / LISTI / 

DX=O.2dO 

DY=O.2dO 

PI=3.14159265358979324DO 

DO 50 N=I,400 

NPI=REAL(N)*PI 

SOMAI=O.ODO 

SOMA2=O.ODO 

00201=1,5 

00 10 J=I,5 

YF=REAL(J)/5.0 

CHII, 

CSIlON, 

CSIlMO, 

CHI2 

CSI20N 

CSI2MO 

CSI2MO( 400) 

PI 

SOMA2 

YF 

XF 

DY 

VI=YF-DY 

SOMAI=SOMAI+CHII(I,J)*(SIN(NPI*YF)-SIN(NPI*VI»INPI 

S0MA2=S0MA2+CHI2(I,J)*(SIN(NPI*YF)-SIN(NPI*YI»)lNP1 

10 CONTINUE 

20 CONTINUE 

CSII ON(N)=DX*SOMA 1 

CSI20N(N)=DX*SOMA2 

SOMAI=O.ODO 

SOMA2=O.ODO 

00 40 J=I,5 

00 30 1=1,5 

XF=REAL(I)/5.0 

XI=XF-DX 

SOMA I =SOMA 1 +CHI 1 (I,J)*(SIN(NPI*XF)-SIN(NPI*XI) )INPI 

SOMA2=S0MA2+CHI2(1,J)*(SIN(NPI*XF)-SIN(NPI*XI»1NP1 

30 CONTINUE 

40 CONTINUE 

CSll MO(N)=DY*SOMA I 

CSI2MO(N)=DY*SOMA2 

146 



50 CONTINUE 

RETURN 

END 

SUBROUTINE CSIMN 

INTEGER 

INTEGER 

INTEGER 

DOUBLE PRECISION NPI, 

DOUBLE PRECISION SOMAI, 

DOUBLE PRECISION Yl, 

DOUBLE PRECISION XI, 

DOUBLE PRECISION DX, 

DOUBLE PRECISION CSI I (400,400), 

COMMON / GEOM2 / 

COMMON / LI3T3 / 

DX~0.2dO 

DY~0.2dO 

PI~3.14159265358979324DO 

DO 10 M~I,400 

MPI~REAL(M)*PI 

DO 20 N~I,400 

NPI~REAL(N)*PI 

SOMA 1 ~O.ODO 

SOMA2~O.ODO 

DO 30 1~1,5 

XF~REAL(I)/5.0 

XI~XF-DX 

DO 40 J~I,5 

YF~REAL(J)/5.0 

Yl~YF-DY 

CHII, 

CSIl, 

CHII(5,5), 

I, 

N, 

CH12(5,5) 

M 

MPI, 

SOMA2 

YF 

XF 

DY 

CSI2( 400,400) 

CHI2 

CSI2 

SOMA I ~SOMA 1 +CHI 1(l,J)*(SIN(MPI*XF)-SIN(MPI*XI»* 

(SIN(NPI*YF)-SIN(NPI*YI»)/(MPI*NPI) 

SOMA2~SOMA2+CHI2(1,J)*(SIN(MPI*XF)-SIN(MPI*XI»* 

I (SIN(NPI*YF)-SIN(NPI*YI)/(MPI*NPI) 

40 CONTINUE 

30 CONTINUE 

CSIl(M,NFSOMAI 
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CS12(M,N)=S0MA2 

20 CONTINUE 

10 CONTINUE 

RETURN 

ENO 

SUBROUTINE WA 

INTEGER IGI, IG2, N 

DOUBLE PRECISION 

DOUBLE PRECISION 

WOA(2,2), 

WZA(2,2), 

SWOA(2,2) 

SWZA(2,2) 

DOUBLE PRECISION MU 

DOUBLE PRECISION CSII ON( 400), CSI20N( 400) 

OOUBLE PRECISION NPI2, NPI, PI 

COMMON / LISTl / 

COMMON / LIST5 / 

COMMON / NOME2/ 

PI=3. 14 I 5926535897932400 

0010 IGI=I,2 

DO 20 IG2=1,2 

SWOA(IGl,IG2)=0.000 

SWZA(IG 1 ,IG2)=0.000 

DO 30 N=I,400 

NPI=REAL(N)*PI 

NPI2=NPI*NPI 

CSIION, 

SWOA, 

MU 

WOA( 1,1 )=2. *(CSIl ON(N)*CSI ION(N»INPI2 

WOA( 1 ,2)=2. *(CSIl ON(N)*CSI20N(N) )1NP12 

WOA(2,I)=WOA(I,2) 

WOA(2,2)=2. *(CS120N(N)*CSI20N(N)1NP12 

WZA( 1,1 )=2. *(CSI 1 ON(N)*CSI 1 ON(N))/(NP12+MU) 

WZA( 1 ,2)=2. *(CSI 1 ON(N)*CSI20N(N) )/(NPI2+ MU) 

WZA(2,I)=WZA(I,2) 

WZA(2,2)=2. *(CSI20N(N)*CSI20N(N))/(NP12+MU) 

SWOA(lG 1,IG2)=SWOA(IG 1 ,IG2)+ WOA(IG 1 ,IG2) 

SWZA(IG 1,IG2)=SWZA(IG 1,IG2)+WZA(IG 1,IG2) 

30 CONTINUE 

20 CONTINUE 

10 CONTINUE 

CSI20N 

SWZA 

WRITE(2, *)'ELEMENTO COMBUSTÍVEL 7 HOMOGENEIZADO POR PERTURBAÇÃO' 
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WRITE(2, ')'SI0MA2=0,48726 DANDO KEFF=.891 12 NO PINO À PINO' 

WRITE(2, ')'HOMOOENEIZAÇÃO 3x3 -DE 5 EM 5 MALHAS-DO NODO IX2 - )' 

WRITE(2,500) 

500 FORMAT('·····SUBROUTINE WA·······) 
WRITE(2,501) 

501 FORMAT('WOA(I, 1)=2.·CSIlON(N)*CSIlON(N)INPI2') 

WRITE(2,502) 

502 FORMA T('WZA(I, 1 )=2. *(CSI 1 ON(N)*CSIl ON(N))/(NPI2+MU)') 

DO IGI=I,2 

DO 102=1,2 

WRITE(2,503)10 1 ,102,SWOA(10 1 ,102),10 1 ,102,SWZA(10 1,102) 

503 FORMA T('WOA(' ,12,',',12,')=' ,E24.15E3,3X,'WZA(',12,',',12,')=' ,E24 

*.15E3) 

ENDDO 

ENDDO 

RETURN 

END 

SUBROUTINE WB 

INTEOER 

DOUBLE PRECISION 

DOUBLE PRECISION 

DOUBLE PRECISION 

DOUBLE PRECISION 

COMMON / LIST2 / 

COMMON / NOME2 / 

COMMON / LIST6 / 

IGI, 

CSIl MO( 400), 

WOB(2,2), 

SWOB(2,2), 

MU, 

CSIlMO. 

MU 

SWOB, 

PI=3.14159265358979324DO 

DO 10 IGI=I,2 

DO 20102=1,2 

SWOB(IO 1,102)=0.ODO 

SWZB(IGI,IG2)=O.ODO 

DO 30 M=I,400 

MPI=REAL(M)*PI 

MP12=MPI*MPI 

WOB(I,I)=2.·(CSI 1 MO(M)*CSI 1 MO(M))/MPI2 

WOB( 1 ,2)=2. ·(CSI 1 MO(M)·CSI2MO(M»)/MPI2 
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WOB(2,1)=WOB(I,2) 

WOB(2,2)=2. '(CSI2MO(M)'CSI2MO(M))/MPI2 

WZB(I,1)=2.·(CSIIMO(M)·CSII MO(M))/(MPI2+MU) 

WZB(I,2)=2.·(CSII MO(M)'CSI2MO(M))/(MPI2+MU) 

WZB(2,1)=WZB(I,2) 

WZB(2,2)=2.·(CSI2MO(M)·CSI2MO(M))/(MPI2+MU) 

SWOB(IG 1,IG2)=SWOB(IG 1,IG2)+WOB(IG 1,IG2) 

SWZB(IG 1,1G2)=SWZB(IG 1,IG2)+WZB(IG 1,IG2) 

30 CONTINUE 

20 CONTINUE 

10 CONTINUE 

WRITE(2,504) 

504 FORMAT('·····SUBROUTINE WS·······) 
WRITE(2,505) 

505 FORMA T('WOB(I,I )=2. 'CSI I OM(N)'CSI 10M(N)INPI2') 

WRITE(2,506) 

506 FORMA T('WZB( 1.1 )=2. '(CSIl OM(N)'CSI I OM(N))/(NPI2+MU)') 

00 IGI=I,2 

00 IG2=I,2 

WRITE(2,507)IG 1,IG2,SWOB(IG 1,IG2),IG 1,IG2,SWZB(IG 1,IG2) 

507 FORMA T('WOB(' ,12::,12,')=' ,E24. 15E3,3 X, 'WZB(', 12,',',12,')=' ,E24 

·.15E3) 

ENDOO 

ENDDO 

RETURN 

END 

SUBROUTINE WC 

INTEGER 

INTEGER 

OOUBLE PRECISION 

OOUBLE PRECISION 

OOUBLE PRECISION 

OOUBLE PRECISION 

OOUBLE PRECISION 

OOUBLE PRECISION 

OOUBLE PRECISION 

WOC(2.2), 

SWOC(2,2), 

CSIl(400,400), 

PI, 

NPI, 

DWO, 

MU 

IGl, 

N, 
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OOUBLE PRECISION PWCIl, 

PWC22 

COMMON / LISn / CSIl, 

COMMON/NOME2/ MU 

COMMON / LISTI / SWOC, 

PI=3. 14 159265358979324DO 

DO !O 101=1,2 

DO 20102=1,2 

SWOC(IG 1,(02)=0.000 

SWZC(IG 1 ,IG2)=0.000 

DO 30 M=I,400 

MPI=REAL(M)*PI 

MPI2=MPI*MPI 

DO 40 N= 1 ,400 

NPI=REAL(N)'PI 

NPI2=NPI'NPI 

OWO=MPI2+NPI2 

OWZ=MPI2+NPI2+MU 

PWCI 1 =CSIl(M,N)'CSII(M,N) 

WOC(I,I)=4.·PWCIIIDWO 

WZC{l,I)=4.·PWCIIIDWZ 

PWC 12=CSI I (M,N)'CSI2(M,N) 

WOC{l,2)=4.·PWCI2IDWO 

WZC( 1,2)=4. 'PWC I2IOWZ 

WOC(2,I)=WOC(I,2) 

WZC(2,I)=WZC(I,2) 

PWC22=CSI2(M,N)'CSI2(M,N) 

WOC(2,2)=4. 'PWC221DWO 

WZC(2,2)=4. 'PWC221DWZ 

CSI2 

SWZC 

SWOC{lG I ,(02)=SWOC(IG 1,102)+ WOC(IG 1,102) 

SWZC(IG 1,102)=SWZC(10 1,IG2)+WZC(I0 I,IG2) 

40 CONTINUE 

30 CONTINUE 

20 CONTINUE 

!O CONTINUE 

WRITE(2,508) 

508 FORMAT('·····SUBROUTINE WC·······) 

WRITE(2,509) 

\5\ 
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509 FORMAT('WOC(I,I)=4.·CSII(N)·CSI1(N)/(NP12+MPI2)') 

WRITE(2,510) 

510 FORMAT('WZC(I,I)=4.·(CSII(N)·CSII(N))/(NPI2+MPI2+MU)') 

DO IGI=I,2 

DO IG2=1,2 

WRITE(2,511 )IG I ,IG2,SWOC(IG I ,IG2),IG 1,IG2,SWZC(IG I ,IG2) 

511 FORMA T('WOC(',12,',',12,')=',E24.I 5E3,3X,'WZC(',12,',',I2,')=',E24 

·.15E3) 

ENDDO 

ENDDO 

RETURN 

END 

SUBROUTINE WGG 

INTEGER IGI, 

DOUBLE PRECISION SWOA(2,2), SWZA(2,2) 

DOUBLE PRECISION SWOB(2,2), SWZB(2,2) 

DOUBLE PRECISION SWOC(2,2), SWZC(2,2) 

DOUBLE PRECISION W0(2,2), WZ(2,2) 

COMMON / LIST5 / SWOA, SWZA 

COMMON / LIST6/ SWOB, SWZB 

COMMON / LIST7 I SWOC, SWZC 

COMMON / LIST8 / WO, WZ 

DO \O IGI=I,2 

DO 20 IG2=I,2 

IG2 

WO(IG 1 ,I02)=SWOA(IG I ,IG2)+SWOB(IG I ,IG2)+SWOC(IG I ,IG2) 

WZ(IG I ,IG2)=SWZA(IG 1,IG2)+SWZB{lG 1,I02)+SWZC(IG I ,IG2) 

20 CONTINUE 

lO CONTINUE 

WRITE(2,512) 

512 FORMAT('·····SUBROUTINE WGG······') 

WRITE(2,513) 

513 FORMAT('WO(I,I)=WOA+WOB+WOC') 

WRITE(2,514 ) 

514 FORMAT('WZ(I,I)=WZA+WZB+WZC') 

DO IGI=I,2 

DO IG2=1,2 

WRITE(2,5 15)IG I ,IG2, WO(IG 1,IG2),IG I ,102, WZ(IG 1,IG2) 
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515 FORMAT('WO(',12::,I2:)=',E24.15E3,3X:WZ(',I2::,I2:)=',E24.15E3) 

ENDDO 

ENDDO 

RETURN 

END 

SUBROUTINE TIPG I 

INTEGER IGl, IG2 

DOUBLE PRECISION AI, A2, A3 

DOUBLE PRECISION MU, LAMB 

DOUBLE PRECISION W0(2,2), WZ(2,2) 

DOUBLE PRECISION Pll(2,2), P21(2,2) 

DOUBLE PRECISION TI 1(2,2), T21(2,2) 

COMMON /NOMEI / LAMB 

COMMON / NOME2 / MU 

COMMON / PERTO / AI, A2, A3 

COMMON / LIST8 / WO, WZ 

COMMON / COTl / Tll, T21 

COMMON / COPI / Pll, P21 

DO lO IGI=I,2 

DO 20 IG2=1,2 

Til (IG I ,IG2)=-(A 1/MU)*(A2*WO(IG 1,IG2)+(A I-LAMB)*WZ(IG 1,IG2» 

T21 (IG 1,IG2)=-(LAMB* A3/MU)*(WO(IG I ,IG2)-WZ(IG I ,102» 

PII(IG 1,IG2)=-(LAMB/A 1)*TlI(IG 1,IG2) 

P21(IG 1,IG2)=(A3/A2)*PII(IG 1,IG2) 

20 CONTINUE 

\O CONTINUE 

RETURN 

END 

SUBROUTINE TTPG2 

INTEGER 

DOUBLE PRECISION 

DOUBLE PRECISION 

DOUBLE PRECISION 

DOUBLE PRECISION 

DOUBLE PRECISION 

COMMON / NOME 1 / 

IGI, 

AI, 

LAMB, 

W0(2,2), 

Tl2(2,2), 

PI2(2,2), 

LAMB 
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COMMON / NOME2 / MU 

COMMON / PERTO / AI, A2, A3 

COMMON / COTI / Tl2, TI2 

COMMON / COP2 / P12, P22 

COMMON / LIST8 / WO, WZ 

00 \O IGI=I,2 

DO 20 IG2=1,2 

Tl2(IG 1,IG2)=-(AI* A21MU)*(WO(IG I ,IG2)-WZ(IG I ,IG2» 

TI2(IG 1,IG2)=-(A2iMU)*«A I-LAMB)*WO(IG I ,IG2)+A2*WZ(IG 1,IG2» 

PI2(IG I ,1G2)=(LAMB* A2/MU)*(WO(IG I ,IG2)-WZ(IG I ,IG2» 

P22(IG I ,IG2)=(LAMB* A3/MU)*(WO(IG I ,1G2)-WZ(IG I ,IG2» 

20 CONTINUE 

\O CONTINUE 

RETURN 

ENO 

SUBROUTINE CS 

INTEGER IGl, IG2 

DOUBLE PRECISION Tll(2,2), T21(2,2) 

DOUBLE PRECISION TI 2(2,2), TI2(2,2) 

DOUBLE PRECISION PII(2,2), P2 I (2,2) 

DOUBLE PRECISION PI2(2,2), P22(2,2) 

DOUBLE PRECISION 001(2), 002(2) 

DOUBLE PRECISION OSI(2), OS2(2), OSI2(2) 

DOUBLE PRECISION OSFI(2), OSF2(2) 

DOUBLE PRECISION CI(2), C2(2) 

DOUBLE PRECISION SUMCI(2), SUMC2(2) 

DOUBLE PRECISION C(2,2) 

COMMON / COTl / TI I, TIl 

COMMON / COTI / Tl2, TI2 

COMMON / COPI / Pll, P21 

COMMON / COP2 / P12, P22 

COMMON / PERTI / 001, 002 

COMMON / PERTI / OSI, OS2, OSI2 

COMMON / PERT3 / OSFI, OSF2 

COMMON / LISTC / C 

DO \O IGI=I,2 

SUMC I(IG I )=0.000 
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20 

lO 

C 

SUMC2([0 I )=0.000 

DO 20 [02= 1.2 

C I ([a I )=TlI (Ia I ,(02)*OS I ([02)+ T21(10 I ,[G2)*(OS2([02)-

OSI2([02))+PII([0 1,[G2)*OSFI([G2)+P2I(1G 1,[G2)* OSF2([G2) 

SUMC I([G I )=SUMC I(IG I )+CI(lG I) 

C2(1G I )=Tl2(IG I ,IG2)*OS I (102)+ T22(IG I ,IG2)*(OS2(IG2)-

OS 12(IG2))+PI2(1G I ,IG2)*OSFI (IG2)+P22(IG I ,(02)* OSF2(102) 

SUMC2(IG I )=SUMC2(IG I )+C2(1G I) 

CONTINUE 

CONTINUE 

C(I,I)=SUMCI(I) 

C(I ,2)=SUMC 1(2) 

C(2,I)=SUMC2(1) 

C(2,2)=SUMC2(2) 

RETURN 

END 

SUBROUTlNE PMEDlO 

CALCULA PARAMETRO MÉDIO 

INTEGER CHII(5,5), CHI2(5,5) 

INTEGER I, 

OOUBLE PRECISION 01(3), 02(3) 

OOUBLE PRECISION S 1(3), S2(3), 

OOUBLE PRECISION SFI(3), SF2(3) 

OOUBLE PRECISION OIM, D2M 

OOUBLE PRECISION SIM, S2M, 

OOUBLE PRECISION SFIM, SF2M 

OOUBLE PRECISION OX, OY 

OOUBLE PRECISION XI, XF 

OOUBLE PRECISION Y!, YF 

COMMON / PMATO / DI, 02 

COMMON / PMA TI / SI, S2, 

COMMON / PMA T2 / SFI, SF2 

COMMON / GEOM2 I CHII. CH[2 

COMMON / OMEDI / DlM, 02M 

COMMON / SME02 / SIM, S2M, SI2M 

COMMON / SFMEO / SFIM, SF2M 

OX=O.2dO 

OY=O.2dO 
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DlM~O.ODO 

D2M~O.ODO 

SIM~O.ODO 

S2M~0.ODO 

SI2M~0.ODO 

SFIM~O.ODO 

SF2M~O.ODO 

DO 10 J~I,5 

YF~REAL(J)/5.0 

YI~YF-DY 

DO 20 1~1,5 

XF~REAL(I)/5.0 

XI~XF-DX 

IF (CHlI (1,J).EQ.O.AND.CHl2(1,J).EQ.O) THEN 

DlM=DlM + DI(I)*(XF-XI)*(YF-YI) 

D2M=D2M + D2(l)*(XF-XI)*(YF-YI) 

SIM~SIM + SI(I)*(XF-XI)*(YF-YI) 

S2M~S2M + S2(1)*(XF-XI)*(YF-YI) 

SI2M~SI2M + SI2(1)*(XF-XI)*(YF-YI) 

SFIM=SFIM + SFI(I)*(XF-XI)*(YF-YI) 

SF2M=SF2M + SF2(I)*(XF-XI)*(YF-YI) 

ENDIF 

IF (CHI 1(I,J).EQ.I.AND.CHI2(I,J).EQ.O) THEN 

DIM=DlM + DI (2)*(XF-XI)*(YF-YI) 

D2M=D2M + D2(2)*(XF-XI)*(YF-YI) 

SIM=SIM + SI(2)*(XF-XI)*(YF-YI) 

S2M~S2M + S2(2)*(XF-XI)*(YF-YI) 

SI2M=SI2M + SI2(2)*(XF-XI)*(YF-YI) 

SFIM~SFIM + SFI(2)*(XF-XI)*(YF-YI) 

SF2M=SF2M + SF2(2)*(XF-XI)*(YF-YI) 

ENDIF 

IF (CHII(I,J).EQ.O.AND.CHI2(I,J).EQ.I) THEN 

DIM=DlM + DI(3)*(XF-XI)*(YF-YI) 

D2M=D2M + D2(3)*(XF-XI)*(YF-VI) 

SIM=SIM + SI(3)*(XF-XI)*(YF-YI) 

S2M=S2M + S2(3)*(XF-XI)*(YF-YI) 

SI2M~SI2M + SI2(3)*(XF-XI)*(YF-YI) 

SFIM=SFIM + SFI(3)*(XF-XI)*(YF-YI) 
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SF2M=SF2M + SF2(3)*(XF-XI)*(YF-VI) 

ENDIF 

20 CONTINUE 

lO CONTINUE 

RETURN 

END 

SUBROUTINE PCOEL 

C COD=coeficientes dos desvios de di e d2 

C SCOD=soma dos desvios de di das perturbações 

C IGR=index para grupo de energia 

C IG I = index para zona perturbada 

INTEGER IGR, 

DOUBLE PRECISION 0001(2), 

DOUBLE PRECISION 00SI(2), 

DOUBLE PRECISION 00SFI(2), 

DOUBLE PRECISION C(2,2) 

DOUBLE PRECISION C00(2,2), 

DOUBLE PRECISION COSF(2,2) 

DOUBLE PRECISION 00(2,2) 

DOUBLE PRECISION OS(2,2) 

DOUBLE PRECISION OSF(2,2) 

DOUBLE PRECISION SCOO(2), 

DOUBLE PRECISION SCOl2 

DOUBLE PRECISION Ol(3), 

DOUBLE PRECISION SI(3), 

DOUBLE PRECISION SFI(3), 

COMMON / LISTC / C 

COMMON / PROOl / SCOO 

COMMON / PR002 / SCOS 

COMMON / PROD3 / SCDl2 

COMMON / PROD4 / SCDSF 

COMMON / PMATO / Ol, 02 

COMMON / PMATI / SI, S2, 

COMMON / PMAT2 / SFI, SF2 

COMMON / BIGl / 000l, 0002 

COMMON / BIG2 / OOSI, 00S2, 

COMMON / BIG3 / OOSFl, OOSF2 
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00S2(2), 

00SF2(2) 

COS(2,2), 

SCOS(2), 

02(3) 

S2(3), 

SF2(3) 

SI2 

00SI2 

00S12(2) 

COSI2(1,2) 

SCOSF(2) 

SI2(3) 



DO 40 IGl =2,3 

OODl(IO 1-1)=01(10 1)-Dl(I) 

0002(l0 l-I )=02(10 I )-02( I) 

OOSI(IO l-I )=SI(IO I)-SI(\) 

00S2(IO l-I )=S2(l0 I )-S2(1) 

00S12(10 l-I )=SI2(l0 I)-S12(\) 

OOSFl(IO l-I )=SFI(IO I)-SFI (I) 

OOSF2(IO l-I )=SF2(IO I )-SF2(I) 

40 CONTINUE 

OODl (2)=0.000 

0002(2)=0.000 

DOS 1(2)=0.000 

00S2(2)=0.000 

DOS 12(2)=0.000 

00SFl(2)=0.000 

00SF2(2)=O.000 

00(1,1)=0001(1) 

00(1,2)=OODl(2) 

00(2, I )=0002( I) 

00(2,2)=0002(2) 

OS(I,I)=OOS 1(\) 

OS(\,2)=00S I (2) 

OS(2, I )=OOS2( I) 

OS(2,2)=OOS2(2) 

OSF(\,I)=OOSFI(\) 

OSF(I,2)=DDSFI(2) 

OSF(2, I )=ODSF2( I) 

OSF(2,2)=DDSF2(2) 

DO lO IOR=I,2 

SCDD(IOR)=O.OdO 

SCOS(IOR)=O.OdO 

SCOSF(lOR)=O.OdO 

SCDl2=0.OdO 

DO 20 101=1,2 

COO(IOR,IO 1 )=C(10R,10 1 )*OO(IOR,IO 1) 

COS(IOR,IO 1 )=C(IOR,IO 1 )*OS(lOR,IO 1) 

COS 12(\ ,10 1)=C(I,IG 1 )*DOS 12(10 1) 

COSF(IOR,IO 1 )=C(IOR,IO 1 )*OSF(lOR,IO 1) 
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SCDD(lGR}=SCDD(IGR)+CDD(IGR,IG I) 

SCDS(IGR}=SCDS(IGR)+CDS(IGR,IG I) 

SCDl2=SCDI2+CDS 12(1,IG I) 

SCDSF(IG R)=SCDSF(IGR)+CDSF(IGR,IG I) 

20 CONTINUE 

\O CONTINUE 

RETURN 

END 

SUBROUTINE PHOM 

C DTIL=DI E D2 HOMOGENEIZADOS 

c SSTIL=SIGMAII E SIGMA22 HOMOGENEIZADOS 

C SRTIL=SIGMA 12 HOMOGENEIZADO 

INTEGER IGR 

DOUBLE PRECISION DI(3), D2(3) 

DOUBLE PRECISION SI(3), S2(3), S[2(3) 

DOUBLE PRECISION SFI(3), SF2(3) 

DOUBLE PRECISION DM(2), SSM(2), SSI2M(\) 

DOUBLE PRECISION SFM(2) 

DOUBLE PRECISION SCDD(2), SCDS(2), SCDSF(2) 

DOUBLE PRECISION SCDI2 

DOUBLE PRECISION DTIL(2), SFTIL(2), SSTIL(2) 

DOUBLE PRECISION DIM, D2M 

DOUBLE PRECISION SIM, S2M, SI2M 

DOUBLE PRECISION SFIM, SF2M 

COMMON I PMA TO I DI, D2 

COMMON I PMA TIl SI, S2, SI2 

COMMON I PMAT21 SFI, SF2 

COMMON I PRODII SCDD 

COMMON I PROD2 I SCDS 

COMMON I PROD3 I SCDI2 

COMMON I PROD41 SCDSF 

COMMON I PTILD I DTIL 

COMMON I PT[LS I SSTIL 

COMMON I PTILF I SFTIL 

COMMON I PT[LR I SRTIL 

COMMON I DMEDlI DlM, D2M 

COMMON I SMED2 I SIM, S2M, SI2M 
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OI 

02 

COMMON I SFMED I SFIM, SF2M 

DM(I)=OIM 

DM(2)=D2M 

SSM(I)=SIM 

S5M(2)=S2M 

55 12M(I)=S 12M 

SFM(I )=SF I M 

SFM(2)=SF2M 

5RTIL=SS 12M(I)+SC0I2 

DO \O IGR=I,2 

DTIL(IGR)=DM(lGR)+SCDD(lGR) 

SSTIL(IGR)=SSM(lGR)+SCDS(IGR) 

SFTIL(IGR)=SFM(lGR)+SCD5F(IGR) 

10 CONTINUE 

RETURN 

END 

SUBROUTINE SAlDA 

INTEGER 

DOUBLE PRECISION DTIL(2), 

DOUBLE PRECISION 01(3), 

DOUBLE PRECISION SI(3), 

DOUBLE PRECISION SFI(3), 

COMMON I PTILD I DTIL 

COMMON I PTILS I SSTIL 

COMMON I PTILF I SFTIL 

COMMON I PTILR I SRTIL 

COMMON I PMA TO I DI, 

COMMON I PMATII SI, 

COMMON I PMAT21 SFI, 

WRITE(2,0 I) 

FORMA T( I X,'HOMOGENElZAÇÃO 3x3 

WRITE(2,02) 

IGR, 

02 

S2, 

SF2 

SFTIL(2), 

02(3) 

S2(3), 

SF2(3) 

SI2 

FORMA T(II,'······· PARAMETROS MA TER/AIS············) 

DO 70 K=I,3 

write(2,71) K, D1(K), K, O2(K) 

71 FORMA T(/, IX,'D I (',I2,')=·,FI2.8, IOX,'02C,I2,')=·,FI2.8) 
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write(2, 72)K,S I (K),K,S2(K) 

72 FORMA T(IX,'S 1(',I2,')=',FI2.8, I OX,'S2(',I2,')=' ,FI2.8) 

write(2,73) K, SF I (K), K, SF2(K) 

73 FORMA T(\ X,'SIGF I (',l2,')=',F 12.8, I OX,'SIGF2(',I2,')=' ,F 12.8) 

write(2,74) K, S12(K) 

74 FORMA T(IX,'S 12c,I2,')=',FI2.8) 

70 CONTINUE 

WRITE(2,15) 

15 FORMAT(!!,'····· PARAMETROS HOMOGENElZADOS·····') 

DO IGR=I,2 

WRITE(2, 11) IGR,DTIL(IGR) 

11 FORMAT(\X,'DTIL(',I3,')=',FI2.8) 

WRITE(2, 12) IGR,SSTIL(IGR) 

12 FORMA T(/, I X,'SSTIL(',I3,')=',FI2.8) 

WRITE(2,13) IGR,SFTIL(IGR) 

13 FORMA T(I, IX,'SFTIL(',I3,')=',FI2.8) 

ENDDO 

WRITE(2,14) SRTIL 

14 FORMAT(/,IX,'SI2TIL=',FI2.8) 

RETURN 

END 

A 5 - Exemplo de Input 

o input a seguir refere-se a homogeneização 3x3 do elemento combustível 7 zona 

material 3. 

0,0,0,0,0 
0,0,0,0,0 
1,0,0,0,1 
0,0,0,0,0 
0,0,0,0,0 
0,0,0,0,0 
0,0,0,0,0 
0,0,0,0,0 
0,0,0,0,0 
0,0,0,0,0 
7. 
1.5,0.4 
0.03,0.15,0.02 
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0.005,0.18 
1.7,0.35 
0.0259599,0.0356170,0.0247612 
0.,0. 
1.,1. 
1.,1.,1. 
1.,1. 

A.6. Exemplo de Saída HOMOUT3x3 

A saída a seguir refere-se a homogeneização 3x3 da zona material 3 do elemento 

combustível 7 . 

••••••• PARAMETROS MATERIAIS··········· 

D1( 1)= 1.50000000 
SI ( 1)= .03000000 
SIGFI( 1)= .00500000 
S12( 1)= .02000000 

DI( 2)= 1.70000000 
SI(2)= .02595990 
SIGFI( 2)= .00000000 
S12( 2)= .02476120 

DI( 3)= 1.00000000 
SI( 3)= 1.00000000 
SIGFI( 3)= 1.00000000 
S12( 3)= 1.00000000 

D2( 1)= .40000000 
S2( 1)= .15000000 

SIGF2( 1)= .18000000 

D2( 2)= .35000000 
S2(2)= .03561700 

SIGF2( 2)= .00000000 

D2( 3)= 1.00000000 
S2( 3)= 1.00000000 

SIGF2( 3)= 1.00000000 

••••• PARAMETROS HOMOGENElZADOS····· 
DTIL( 1)= 1.51590219 

SSTIL( 1)= .02967877 

SFTIL( 1)= .00460245 
DTIL( 2)= .39547765 

SSTIL( 2)= .13965440 

SFTIL( 2)= .16371954 

SI2TIL= .02037857 

TEMPO DE EXECUCAO = 41 
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APÊNDICEB 



As correntes nas fronteiras dos elementos combustíveis 4, 6, 7. 8 e 9 obtidas no 

Capítulo 4 item 4.5 são apresentadas neste Apêndice B. 

B.I - Correntes nas Fronteiras do Elemento Combustível 4 

As correntes do grupo 1 no contorno inferior do elemento combustível 4 são 

apresentas nas Figuras B.I a B.3 para cada um dos casos (pino a pino, homogeneização 

3x3 e homogeneização 5x5). 

0.1 

0,08 

0,06 

0,04 

0,02 

O 

correntes do grupo 1 nocontorno Inferior do ec4 

(pino a pinO) 

~--~. 

r-
>-

rl=; 
3 5 7 9 11 13 15 

Figura B.I - Correntes do grupo I no contorno inferior do elemento combustível 4, 

obtidas do problema pino a pino. 

correntes do grupo 1 no contorno Inferior do ec4 

(nodaI3x3) 

iO.5 - ---------- .-...... _ .. _-~.---

0,4 {-j===~=== 
0.3 ~ 
0.2 

0.1 

0+-----+-----+------1 
2 3 

Figura B.2 - Correntes do grupo I no contorno inferior do elemento combustível 4, 
obtidas do problema nodal3x3. 
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0,3 

0,25 

0,2 

0,15 

0,1 

0,05 

correntes do grupo 1 no contorno mferior do ec4 

(nodal 5)(5) 

0~ ____ ~ __ ~~ __ ~ ____ -4 ____ ~ 

2 3 4 5 

Figura B.3 - Correntes do grupo 1 no contorno inferior do elemento combustível 4, 
obtidas do problema nodal5x5, 

As correntes do grupo 2 no contorno inferior do elemento combustível 4 são 

apresentas nas Figuras B.4 a B,6 para cada caso. 

0,1 

0,08 

0,06 

0,04 

0,02 

° 

correntes do grupo 2 no contorno inferior do ec4 

(pino a pino) 

---
~ 

--

l 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 1213 14 15 

Figura B.4 - Correntes do grupo 2 no contorno inferior do elemento combustível 4, 

obtidas do problema pino a pino. 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

correntes do grupo 2 no contOlrno inferior do ec4 

(nodaI3x3) 

0+---------+----------1-----------1 
2 3 

Figura 8.5 - Correntes do grupo 2 no contorno inferior do elemento combustível 4, 
obtidas do problema nodaI3x3. 
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correntes do grupo 2 no contorno inferior do ec4 

(nodaI5x5) 

0,3 _________ ~ .. ' .. _. ______________ . ___ _ 

lo~~:n~=r=~ 
0,15 

0,1 

0.05 

! O +--_-l--_---l-_----'-_---l_----' 
2 3 4 5 

Figura B.6 - Correntes do grupo 2 no contorno inferior do elemento combustível 4. 
obtidas do problema nodal 5x5. 

Nas Figuras B.7 a B.9 são apresentadas as correntes do grupo 1 no contorno direito 

do elemento combustível 4 (ec4). 

0,05 

O 

~O,05 

-0,1 

-0,15 

correntes do grupo 1 no contorno direIto do ec4 

(pinO a pino) 

_._~--~ 

-, n 
'1 3 5 7 9 11 13L15 

- f-
f- f-

------ .. _.------ ---"--.--

Figura B.7- Correntes do grupo 1 no contorno direito do elemento combustível 4, 

obtidas do problema pino a pino. 

O 

·0,1 

-0,2 

-0,3 

-0.4 

·0,5 

correntes do grupo 1 no contorno direito do ec4 

(nodaI3x3) 

1 2 3 

, 

Figura B.8 - Correntes do grupo 1 no contorno direito do elemento combustível 4, 
obtidas do problema nodaI3x3. 
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correntes do grupo 1 no contorno direito do ec4 

(nodal5x 5) 

0r-~~r--~.---.----'------' 

5 I 2 3 4 
-0,1 

-0,2 +-~~-j 

-0,3 +---'==~-----"==="-----

-0,4 

Figura B.9 - Correntes do grupo I no contorno direito do elemento combustível 4, 
obtidas do problema nodal5x5. 

As Figuras B.IO a B.12 apresentam as correntes do grupo 2 no contorno direito do 

elemento combustível 4. 

o 

-0,02 

-0,04 

-0,06 

-0,08 

-0,1 

correntes do grupo 2 no contorno direito do ec4 

(pino a pino) 

1 3 5 7 9 11 13 P I-
I- f-

r-= ~ 
. 

Figura B.I O - Correntes do grupo 2 no contorno direito do elemento combustível 4, 
obtidas do problema pino a pino. 

-0,28 

-0,3 

-0,32 

-0,34 

·0,36 

-0,38 

correntes do grupo 2 no contorno direito do ec4 

(nodal 3)(3) 

1 2 3 

! 

i 
i 

Figura B.II - Correntes do grupo 2 no contorno direito do elemento combustível 4, 
obtidas do problema nodal3x3. 
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a 

-0.05 

-0,1 

-0,15 

-0,2 

-0,25 

correntes do grupo 2 no contorno direito do ec4 

(nodaI5x5) 

1 2 3 4 5 

Figura B.12 - Correntes do grupo 2 no contorno direito do elemento combustível 4, 
obtidas do problema nodal5x5. 

As Figuras B.13 a B.15 apresentam as correntes do grupo I no contorno superior do 

elemento combustível 4 (ec4). 

correntes do grupo 1 no contorno superior do ec4 

(problema pino a pino) 

a 
1 3 5 7 9 11 13 

~ -0,02 

-0,04 

f-
! 

-0.06 - I 
-0,08 

-0,1 

Figura 4.13 - Correntes do grupo 1 no contorno superior do elemento combustivel 

4, obtidas do problema pino a pino. 

correntes do grupo 1 no contorno superior do ec4 

(nodaI3x3) 

a 
1 2 3 

-0,1 

-0,2 

-0.3 

-0,4 

-0.5 

Figura B.14 - Correntes do grupo I no contorno superior do elemento combustivel 
4, obtidas do problema nodaI3x3. 
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o 

I -0,05 

-0,1 

-0,15 

I 

I 

-0,2 

-0,25 

-0,3 I 

correntes do grupo 1 no contorno superior do ec4 

(nodaI5x5) 

1 2 3 4 5 

I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 

I 

Figura B.15 - Correntes do grupo I no contorno superior do elemento combustível 
4, obtidas do problema nodal5x5. 

As correntes do grupo 2 no contorno superior do elemento combustível 4 são 

apresentadas nas Figuras B.16 a B.IS. 

correntes do grupo 2 no contorno superior do ec4 

(pino a pino) 

O 

1 3 5 7 9 11 13 ~ -0,02 

-0,04 f--: -
-0,06 --- ,-r-

I -0,08 

I 

-0,1 

Figura B.16 - Correntes do grupo 2 no contorno superior do elemento combustível 
4, obtidas do problema pino a pino. 

O 

-o, , 

·0.2 

-0.3 

-0,4 

correntes do grupo 2 no contorno superior do ec4 

(nodaI3x3) 

1 2 3 

I 

Figura B.17 - Correntes do grupo 2 no contorno superior do elemento combustível 
4, obtidas do problema nodal3x3. 
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correntes do grupo 2 no contorno superior do ec4 

(nodal 5x 5) 

0r-----,----,-----r----,----, 
-0,05 2 3 4 5 

- 0,1 

-0,15 

-0,2 

-0,25 t=="",t===-----------
-0,3 

Figura B.18- Correntes do grupo 2 no contorno superior do elemento combustível 4, 

obtidas do problema nodal 5X5. 

Note-se que as correntes no contorno direito do elemento combustível 4 são iguais 

às correntes no contorno esquerdo do elemento combustívelS. 

Note-se ainda, que as correntes no contorno esquerdo do elemento combustível 4 

são nulas. 

B.2 - Correntes nas Fronteiras do Elemento Combustível 6 

As correntes nas fronteiras do elemento combustível 6 (ec6) são apresentadas a 

seguir. 

Note-se que, no elemento combustível 6, as correntes no contorno esquerdo são as 

mesmas das correntes do contorno direito do elemento combustíveiS, e ainda, as 

correntes do contorno direito são nulas. Portanto, só serão mostradas as correntes dos 

contornos inferior e superior deste elemento. 

As Figuras B.19 a B.21 mostram as correntes do grupo I no contorno inferior do 

elemento combustível 6. 
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correntes do grupo 1 no contorno Inferior do ec6 

(pinO a pino) 

0,1 

0,08 

0,06 

0,04 

0,02 

-
~r-

::::rl 
O n I I 

3 5 7 9 11 13 15 

Figura B,19 - Correntes do grupo 1 no contorno inferior do elemento combustível 

6, obtidas do problema pino a pino, 

correntes do grupo 1 no contorno infeior do ec6 

(nodaI3x3) 

0,5 ,---_______________ -, 

I 
0,4 t-------;:::======r--i 
0,3 +-____ -1 

0,2 }------I 

Figura B.20 - Correntes do grupo 1 no contorno inferior do elemento combustível 

6, obtidas do problema nodal3x3. 

correntes do grupo 1 no contorno inferior do ec6 

(nodaI5x5) 

0,3 T==========;===~==l 0,25 + 
0,2 t==S===~==~ 0,15 -1--__ -1 
0,'.1----1 

0,05 

0+---~~---+----~----4---~ 
2 3 4 5 

Figura B.21 - Corrente grupo 1 no contorno inferior do elemento combustível 6, 

obtidas do problema nodal5x5, 
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As correntes do grupo 2 no contorno inferior do elemento combustível 6 são 

mostradas nas Figuras 8.22 a 8.24. 

0,1 

0,08 

0,06 

0,04 

0,02 

° 

correntes do grupo 2 no contorno inferior do ec6 

(pino a pino) 

- --

C-
f-
f-

3 5 7 9 11 13 15 

Figura 8.22 - Correntes do grupo 2 no contorno inferior do elemento combustível 
6, obtidas do problema pino a pino. 

correntes do grupo 2 no contorno inferior do ec6 

(nodaI3x3) 

0'41-----;====r====~ 
0,31=====4 
0,2 

0,1 

0~-------4---------+--------~ 
2 3 

Figura 8.23 - Correntes do grupo 2 no contorno inferior do elemento combustível 
6, obtidas do problema nodaI3x3. 

0,3 

0,25 

0,2 

0,15 

0,1 

0,05 

° 

correntes do grupo 2 no contorno inferior do ec6 

(nodaI5x5) 

2 3 4 5 

I 

Figura 8.24 - Correntes do grupo 2 no contorno inferior do elemento combustível 
6, obtidas do problema nodal5x5. 
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As Figuras B.25 a B.27 apresentam as correntes do grupo I no contorno 

superior do elemento combustível 6 (ec6). 

correntes do grupo 1 no contorno superior do ec6 

(pino a pino) 

O 

-0,02 FL 3 5 7 9 11 13 15 

-0,04 

-0.06 
<-

-0,08 --
-0,1 I 

Figura B.25 - Correntes do grupo I no contorno superior do elemento combustível 
6, obtidas do problema pino a pino. 

O 

-0,1 

-0.2 

-0.3 

-0,4 

-0.5 

correntes do grupo1 no contorno superior do ec6 

(nodaI3x3) 

1 2 3 

Figura B.26 - Correntes do grupo I no contorno superior do elemento combustível 

6, obtidas do problema nodal 3x3. 

O 

-0,05 

-0.1 

-0,15 

·0.2 

-0.25 

-0.3 

correntes do grupo 1 no contorno superior do ec6 

(nodaI5x5) 

1 2 3 4 5 

Figura B.27 - Correntes do grupo 1 no contorno superior do elemento combustível 

6, obtidas do problema nodal5x5. 
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As correntes do grupo 2 no contorno superior do elemento combustível 6 são 

mostradas nas Figuras 8.28 a 8.30. 

o 
.0,02 

.0,04 

·0.06 

·0,08 

-0,1 

correntes do grupo 2 no contorno superior do ec6 

(pino a pino) 

1 3 5 7 9 11 13 
L-
~ 

L 

15 

'- 1-1-

! 

Figura 8.28 - Correntes do grupo 2 no contorno superior do elemento combustível 
6, obtidas do problema pino a pino. 

correntes do grupo 2 no contorno superior do ec6 

(nodaI3x3) 

O 

1 2 3 
-0,1 

-0,2 

-0,3 

-0,4 

Figura 8.29 - Correntes do grupo 2 no contorno superior do elemento combustível 
6, obtidas do problema nodaI3x3. 

correntes do grupo 1 no contorno superior do ecS 

(nOdaI5x5) 

O 

-0,05 1 2 3 4 5 

-0,1 

-0,15 

-0,2 

-0,25 

-0,3 

Figura 8.24 - Correntes do grupo 2 no contorno inferior do elemento combustível 
6, obtidas do problema nodal5x5. 
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B.3 - Correntes nas Fronteiras do Elemento Combustível 7 

Note-se que no elemento combustível 7, as correntes no contorno superior são as 

mesmas das correntes do contorno inferior do elemento combustível 4, e ainda, as 

correntes do contorno esquerdo e inferior são nulas. Portanto, só serão mostradas as 

correntes dos contorno direito deste elemento. 

As Figuras B.25 a B.27 mostram as correntes do grupo 1 no contorno direito do 

elemento combustível 7. 

0,1 

0,08 

0,06 

0,04 

0,02 

° 

correntes do grupo 1 no contorno direito do ec7 

(pino a pino) 

t-

~ 
3 5 7 9 11 13 15 

Figura B.25 - Correntes do grupo 1 no contorno direito do elemento combustível 7, 
obtidas do problema pino a pino. 

0,5 

0,_ 

0,3 

0,2 

0,1 

° 

correntes do grupo 1 no contorno direito do ec7 

(nodaI3x3) 

2 3 

I 

Figura B.26 - Correntes do grupo 1 no contorno direito do elemento combustível 7, 
obtidas do problema nodal3x3. 
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0,3 

:0,25 

10
0
,: 

I 
I 0,1 
, 

'0,05 

correntes do grupo 1 no contorno direito do ec7 

(nOdaI5x5) 

- - --

° ~----~--~----~-----+----~ 
2 3 4 5 

Figura B.27 - Correntes do grupo I no contorno direito do elemento combustível 7, 
obtidas do problema nodal 5x5. 

As correntes do grupo 2 no contorno direito do ec7 são mostradas nas Figuras 

B.28 a B.30, 

correntes do grupo 2 no contorno direito do ec7 

(pino a pino) 

0,1 ------------.---.-----_ 

0,08 

0,06 
,-r-

1--
0,04 I-
0,02 n 

° 3 5 7 9 11 13 15 

Figura B.28 - Correntes do grupo 2 no contorno direito do elemento combustível 7, 
obtidas do problema pino a pino. 

i 
I 
1
0 ,4 

0,3 

0,2 

0,1 

° 

,-- ---

correntes do grupo 2 no contorno direrto do ec7 

(nodaI3x3) 

2 3 

Figura B.29 - Correntes do grupo 2 no contorno direito do elemento combustível 7, 
obtidas do problema nodal3x3. 
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0,3 ~ 

correntes do grupo 2 no contorno direito do ec7 

(nodaI5x5) 

,0.25 r=r=l==r=~ 
0,2 1 

10,15 

I 0.1 

iO,05 

o+-____ L-__ ~~--~----~-----l 

2 3 4 5 

Figura 8.30 - Correntes do grupo 2 no contorno direito do elemento combustível 7, 
obtidas do problema nodal5x5. 

8.4 - Correntes nas Fronteiras do Elemento Combustível 8 

Note-se que no elemento combustível 8, as correntes do contorno esquerdo são as 

mesmas do contorno direito do elemento combustível 7, as correntes do contorno 

superior são as mesmas do contorno inferior do elemento combustíveiS e as correntes 

no contorno inferior são nulas. Portanto. serão apresentadas a seguir. somente as 

correntes do contorno direito do elemento combustível 8. 

As correntes do grupo I no contorno direito do ec8 são apresentadas nas Figuras 

8.31 a 8.33. 

i 

I 
I ° 
1.0,02 

-0,04 

·0,06 

1 

correntes do grupo 1 no contorno direito do ec8 

(pino a pino) 

3 5 7 9 11 13 ~ 
f-

I- I I I----F"" 

Figura 8.31 - Correntes do grupo I no contorno direito do elemento combustível 8. 
obtidas do problema pino a pino. 
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o 

-0.1 

-0,2 

:-0,3 

-DA 

-0,5 J 

correntes do grupo 1 no contorno direIto do ec8 

(nodal 3x 3) 

1 2 3 

Figura 8.32 - Correntes do grupo I no contorno direito do elemento combustível 8, 
obtidas do problema nodal 3x3. 

correntes do grupo 1 no contorno dlretto do ec8 

(nodal 5x 5) 

o ,-----r----,-----,-----r----, 
'~O,05 

I -0,1 

1-0 .15 

i -0,2 

! 

1- 0 ,25 

2 3 4 5 

1 ·0.3 _u ____ u __ - n ------

Figura 8.33 - Correntes do grupo I no contorno direito do elemento combustível 8, 
obtidas do problema nodal 5x5. 

As correntes do grupo 2 no contorno direito do ec8 são apresentadas nas figuras 

8.34 a 8.36. 

o 

-0,02 

i-o 04 

1-0 ,06 

1-

008 

-0,1 

correntes do grupo 2 no contorno direito do ec8 

(pino a pino) 

1 3 5 7 9 11 13 15 

r-
r-

r-
l-L- I I ~-~ 

L _. __ ~ ___ ._ 
1-,-1-----

Figura 8.34 - Correntes do grupo 2 no contorno direito do elemento combustível 8, 
obtidas do problema pino a pino. 
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correntes do grupo 2 no contorno direito do ec8 

(nodaI3x3) 

Dr------,-----,------, 
2 3 

-0,1 

-0,2 

-0,3 

-0,4 

Figura B.35 - Correntes do grupo 2 no contorno direito do elemento combustível 8, 
obtidas do problema nodal 3x3. 

o 
, 

1_0,05 

-0,1 

i-0 ,15 

! -0,2 

1-0,25 

i 

! -0,3 

correntes do grupo 2 no contorno direito do ec8 

(nodaI5x5) 

1 2 3 4 5 

- -

i 
I 

I , 

Figura B.36 - Correntes do grupo 2 no contorno direito do elemento combustível 8, 
obtidas do problema nodal 5x5. 

8.5 - Correntes nas Fronteiras do Elemento Combustível 9. 

No elemento combustível 9, as correntes no contorno esquerdo são as mesmas do 

contorno direito do elemento combustível 8, as correntes do contorno superior são iguais às 

correntes do contorno inferior do elemento combustível 6, e as correntes dos contornos 

inferior e direito são nulas. 
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APÊNDICE C 



Apresenta-se no Apêndice C a comparação dos fluxos recuperados com os t1uxos 

do problema pino a pino nos elementos combustíveis 4. 6. 7, 8, e 9. 

Deve ser observado que as Figuras que comparam os t1uxos recuperados com os 

fluxos pino a pino foram construídas com escalas que ressaltam os desvios nos fluxos. 

c.! - Fluxos Recuperados do Elemento Combustível 4. 

As Figuras c.! a C.4 os fluxos recuperados do grupo ! através das 

homogeneizações 3x3 e 5x5 comparando-os com os fluxos do grupo ! do problema 

pino a pino nas fronteiras do elemento combustível 4. 

j8400 
:8200 

Fluxo do grupo 1 na linha 13 do ec6 

9 11 13 15 

! ---o--- pino 

1--O-3X3 

!--6-5X5 I 

Figura C. I - Fluxos do grupo I no contorno 

esquerdo do ec4. 

FlullOS do grupo 1 no contorno direito do ec4 

,9000 

1
8800 ] 

\8600 

I:::: , ~ cr / 

[8:~: ~~:: :~ 7600 j.1~~~_~~~_~~~_ 
3 5 7 9 11 12 15 

I
-6-Plno 

--o- 3x3 

1--6-- 5)(5 

Figura C.2 - Fluxos do grupo I no contorno 

direito do ec4. 
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Fluxos do grupo 1 no contorno mfelor do ec4 

8800 

8600 ~ ____________________ ~ __ 

8400 l-:r..--------------~L"----

8200~~~ 
8000~ 

1---0--- pino I 

i~3"1 ---6--- 5)(5 

7800 Jn..Q:"'-==-------------------

3 9 11 13 15 

Figura C.3 - Fluxos do grupo I no contorno 

inferior do ec4. 

Fluxos do grupo 1 no contorno supenor do ec4 

5 9 11 13 15 

'I--4-- PinO I 
--0-- 3><3 I 
i~ 

Figura CA - Fluxos do grupo I no contorno 

superior do ec4. 



As Figuras C.5 a C.ll apresentam os fluxos recuperados do grupo 1 das 

homogeneizações 3x3 e 5x5 comparados ao fluxo do grupo 1 do problema pino a pino 

no elemento combustível 4 nas linhas que possuem barras de controle. 

Fluxos do grupo 1 na linha 13 do ec4 

8600 l-________________________ ~ 

8400 ..!. P 
8200 i Ao fi 

mjl~ 
7200 "'--~~ ____ ,_,_r_~--______ _ 

-o--3x3 

-tr-5x5 

3 5 9 11 13 15 

Figura C.S - Fluxos do grupo I na linha 13 do 

ec4. 

FluxOS da grupo 1 na linha t 1 do ec4 

8400 1 -------_ ... __ . --------- - -
8200 " I ri 8000 

J A 
---o-- pino 

7800 
lA::: cf' 11' -0-3)(3 

7600 I 

7400 ~ 7J[ -tr-S)(S I 

7200 ~ .I' ..... u/ 
'W " 7000 

1 3 5 7 9 " 13 15 

Figura C.6 - Fluxos do grupo I na linha 11 do 

ec4. 

Fluxos do grupo 1 na linha 10 do ec4 

; 8400 1 

'8200 +--------------------------n-
: 8000 ~__ )" 

7800 1------------------------,I"'-->~A ---(»-- pino 

i7600 I~ .... ~~ --o-3x3 

1

7400 ~ --lk-5x5 

I 

;~~~ t---Jf'-lj''--------------------
6800+-,_ __ --__ --______________ ,__ 

I 3 5 7 9 11 13 15 

Figura C. 7 - Fluxos do grupo I na linha IOdo 

ec4. 
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FluxoS do grupo 1 na linha 8 do ec4 

8200 ~ 
! 

8000 

7800 

7600 -0-- 3)(3 

7400 ---Ir- 5x5 

7200 

7000 3 5 9 " 13 15 

Figura C.S - Fluxos do grupo I na linha S do 

ec4. 

Fluxos do grupo 1 na linha 6 do ec4 

, 8400 

8200 +-------------------------cr 
8000 / ~----~ 
7800 +---------------------~f_.,I"'~" ---ô-pino I 

7600 t~~i;~~~;~~n~/I~~= --<:>--3,31 7400 io.."4 u, 1 

--6-5)(5 
7200 
7000 t-_'''':'t'6:ríL y ________________ _ 
6800 +-__ -u __ ~~ __ ~~~~r-__ ~~ 

3 5 7 9 11 13 15 

Figura C.9 - Fluxos do grupo I na linha 6 do 

ec4. 

Fluxos do grupo 1 na linha 5 dO ec4 

8400 
8200 +-________________________ ~ 
8000 +------------------------f'-:- ___ ,...,.,,1 
7800 i.--------------------;,Ji-.,.IlI---<>-- PinO i , . I 

7600 ;+::~~;;:::~~~êi~M~~~= --Q-3x3 I 7400 ~ i 
7200 : ---6-- 5x5 i 
7000 +-______ 'il. ________________ _ 

6800 '--,_--r-__ ~--~--~ ___ --,__ 
3 5 7 9 11 13 15 

Figura C.I O - Fluxos do grupo I na linha S do 

ec4. 



Fluxos do grupo 1 na linha 3 do ec4 

8600 
8400 
8200 
8000 
7800 
7600 
7400 
7200 
7000 

l~~--------~ 

L ,.{ 

!"\. A --o---pmol 

'~"\ .,..r>-,{' f(P 
"\\. ....... ~7-'_ -Q-3x3 i 

--b-5x5 i !...." ir '-'> \JI' -,.""'" '4'. 
V 'ti n 

9 11 13 15 

Figura C.ll - Fluxos do grupo I na linha 3 do ec4. 

Os fluxos recuperados do grupo 2 nos contornos do elemento combustível 4 são 

apresentados nas Figuras C.12 a C.15. 

FI uxos do grupo 2 no cortorno esquerdo eo ec4 

1050 ~ - -----

I 

5 7 9 11 13 15 

Figura C. 12 - Fluxos do grupo 2 no contorno 

esquerdo do ec4. 

FluxoS do grupo 2 no contorno direito do ec4 

3 5 7 9 11 13 15 

Figura C. 13 - Fluxos do grupo 2 no contorno 

direito do ec4. 
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FluxoS do grupo 2 no COntorno Inferior do ec4 

1050 -. __ ._-_ .. . __ ._---

1000 ~ 
~~ L -o--plno 

950 -o-3x3 

I "-.". IJ...n. ./ """"""I!r- 5x5 
900 

850 
~. 

1 3 5 7 9 11 13 15 

Figura C.14 - Fluxos do grupo 2 no contorno 

inferior do ec4. 

FluxoS do grupo 2 no COntorno superior do ec4 

1050 

3 5 1 9 11 13 15 

Figura C.IS - Fluxos do grupo 2 no contorno 

superior do ec4. 



As Figuras C.16 a C.22 apresentam os fluxos recuperados do grupo 2 das 

homogeneizações 3x3 e 5x5 comparados ao fluxo do grupo 2 do problema pino a pino 

no elemento combustível 4 nas linhas que possuem barras de controle. 

"'luxOS do grupo2 na linha 13 do ec4 

1050 .. 

950 +~~~~~~~~~~~-ccA~ I 
,-O-Plno! 

850 t8>:it~-:--:---''''iB:r....,.P'Z~R'-- ! --Q- 3)(3 i 
;----6- 5)(5 i 

750 +-~~~~~-~~JL~~~~ 

3 5 7 9 11 13 15 

Figura C.16 - Fluxos do grupo 2 na linha 13 do 

ec4. 

Fluxos do grupo 2 na linha 11 do ec4 

1000 ---------~------------

900 t------------tJ5,..- ,----, 1---0--- pino I 

BOO j.t!;:a,ta;;::A-,,..J~!!'ji~r_-i;Z:....- ~ 3x3 I 

---6-5)(5 
700 t-~~~~~~~~~r_-~-

3 9 11 13 15 

Figura C.17 - Fluxos do grupo 2 na linha 11 

do ec4. 

Fluxos do grupo 2 na Imha 10 do ec4 

1000 --------- - -- - ------

900 
j;J, 

ft.., 
r I----o- pmo i 

BOO ---o- ,><3 1 

700 
,r -v ---l>-5x5 I 

li u 

600 

1 3 5 7 9 11 13 15 

Figura C. 18 - Fluxos do grupo 2 na linha IOdo 

ec4. 
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FluxOS do grupo 2 na linha 8 do ec4 

1000 

n 900 

1"'"'- ~ I : P'"°l 800 --0- 3 )(3 

700 
,! -tr- 5x5 

~ 

600 

3 5 9 11 13 15 

Figura C.19 - Fluxos do grupo 2 na linha 8 do 

ec4. 

Fluxos do grupo 2 na linha 6 do ec4 

1000 --------------

900 I-_________ ---:;~ ~--,I 
I--O--Plno 

800 l&~~~=!r'>o!! .... I;Q""~~f__- 1-0-- 3x3 

-tr- 5x5 
700 +--'tJ'-~~~~~~~".~-

3 5 9 11 13 15 

Figura C.20 - Fluxos do grupo 2 na linha 6 do 

ec4. 

Fluxos do grupo 2 na linha 5 do ec4 

900 +-~~~-------_<i~ ---;1 
........o-plno 

-o-3x3 

-tr- 5x5 
700 +-~~~.J_~~~~_Y'---~~-

3 5 7 9 11 13 15 

Figura C.21 - Fluxos do grupo 2 na linha 5 do 

ec4. 



FluxOS do grupo 2 na linha 3 do ec4 

9 11 13 15 

Figura C.22 - Fluxos do grupo 2 na linha 3 do ec4. 

C.2 - Fluxos Recuperados do Elemento Combustível 6. 

Os fluxos recuperados do grupo 1 nos contornos do elemento combustível 6 sào 

mostrados nas Figuras C.23 a .26. 

FWJxos do grupo 1 no contorno esquerda cio ec6 

------ .--_.--

B200 +--'4;----------_cj?- ~---
\~pmoli 

8000 j-:n,0~-----_cf1J';;>1L-

3 5 7 9 11 13 15 

1--0-3)(3 11 

j-4- 5x5 ,li 

Figura C.23 - Fluxos do grupo I no contorno 

esquerdo do ec6. 

FluxOS do grupo 1 no contorno direrto do ec6 

3 5 7 9 11 13 15 

Figura C.24 - Fluxos do grupo I no contorno 

direito do ec6. 
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Fluxos do grupo 1 no contorno mfenor do ec6 

8600 

3 5 9 11 13 15 

Figura C.25 - Fluxos do grupo I no contorno 

inferior do ec6. 

Fluxos do grupo 1 no contorno supenor do ec6 

8600 

8400 j------------AP- ---~l 
I~plnol 
I 

6200 t--ll,;:-----::::<i;::;;:::o~~1'---I--O-- 3x3 

I~~~~~~~~~~~ __ ,:' ~5x5 BOOO t 

3 5 7 9 11 13 15 

Figura C.26 - Fluxos do grupo I no contorno 

superior do ec6. 



As Figuras C.27 a C.32 apresentam os fluxos recuperados do grupo I das 

homogeneizações 3x3 e 5x5 comparados ao fluxo do grupo I do problema pino a pino 

no elemento combustível 6 nas linhas que possuem barras de controle. 

Fluxos dO grupo 1 na Inlna 13 do ec6 

8400 ~ 

8200 +----' 1 
8000 :~ I~ 

:::1~4 
I ---<>--- p In o : 

1-0- 3 ,3 

! --6- 5x5 

9 11 13 15 

Figura C27 - Fluxos do grupo I na linha 13 
do ec6. 

Fluxos co grupo 1 na linha 11 do ec6 

8000 1 
7800 t"I~----------cJ':-

'I -,:-C:p""C-o I, 

7600 t----'l"'-----,-----:z$IL" 
I ----.:"'i-~fI!:'.~"P;-4~'--- 1-0-3,3 ! 7400 t- I I I--lt- 5)(5 I 

7200 +-----'I:f------'-fL-----

3 5 9 11 13 15 

Figura C28- Fluxos do grupo I na linha II do 
ec6. 

Flu)(os do grupo 1 na Ihmha 10 do ec6 

8000 

7800 +'iI.------------_=_ 

t--l~----------;r;f? .. 'I'--<>----p-,,-o-.1 7600 

t--\:;;J/::l;ipó!::l1I3I~'Q;;&!:~___ft.~~ i -O- 3)(3 7400 . i ------Ir- 5x5 
7200 +-_-"-_______ -=~I_-

3 5 9 11 13 15 

Figura C29 - Fluxos do grupo I na linha 10 

do ec6. 
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8000 1 

7800 

7600 

7400 

7200 

FluxOS do grupo 1 na Imha 8 do ec6 

1---0--- pino 

1-O-3X3 

--t:r- 5XS 

,7000 

! 3 5 7 11 13 15 

Figura C30 - Fluxos do grupo I na linha 8 do 
ec6. 

FluxOS do grupo 1 na Imha 6 do ec6 

8000 

7800 t'1I..------------;::-

7600 +-~---------__i'~ ---o--- p IM 

--o-3x3 

---6- 5)(5 

7200 t---...... -------"\li/---

3 5 9 11 13 15 

Figura C31 - Fluxos do grupo I na linha 6 do 
ec6. 

Fluxos do grupo 1 na Imha 5 do ec6 

8000 ~ 

7800 T"~----------~~ 
,---,1 

7600t--~\,--------~~" 

3 5 7 9 11 13 15 

Figura C.32 - Fluxos do grupo I na linha 5 do 

ec6. 



Fluxos do grupo 1 na linna 3 do ec6 

8400 r 
8200 

8000 

7800 

7600 

~c-----------.t-- 1--<)- pinO 1 

r-cq.-----.. -----t~ocl-rr-3X3 i 
r--'\;;""'''!t-'''''''''''''-1I'~'Ilf-- \ ---6- 5~ 5 i 

7400 

7200 

3 9 11 13 15 

Figura C.33 - Fluxos do grupo I na linha 3 do ec6. 

Os fluxo recuperados do grupo 2 nas fronteiras do elemento combustível 6 são 

apresentados nas Figuras C.34 a C.3? 

Fluxos da grupo 2 no contorno esquerdo do ec6 

1050 1 

1000 t-'\.------------.,<-c ,c-c:-:",I 
[ --<>-- ''"' I 

950 t=''Il.'\----------I'~= I ~ 3<3 ~ 
---4- 5x5 I 

900 i----""é;;::;::;Ji"''-----

3 5 7 9 11 13 15 

Figura C.34 - Fluxos do grupo 2 no contorno 

esquerdo do ec6. 

Fluxos da grupo 2 no contorno direito do ec6 

1050 

1000 jA~----------___c"'" ,---:c:-:cl 

850~~~ 
800~ 

3 5 7 9 11 13 15 

Figura C.35 - Fluxos do grupo 2 no contorno 

direito do ec6. 
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Fluxos do grupo 2 no contorno Inferior do ec6 

1050 

3 5 9 11 13 15 

Figura C.36 - Fluxos do grupo 2 no contorno 

inferior do ec6. 

Fluxos do grupo 2 no contorno superior do ec6 

1050 ---- ------

1000 
...-.{)-- pino 

950 -{}-3x3 

--.-5x5 
900 

850 

3 5 9 11 13 15 

Figura C.37 - Fluxos do grupo 2 no contorno 

superior do ec6. 



As Figuras C.38 a C.44 apresentam os fluxos recuperados do grupo 2 das 

homogeneizações 3x3 e 5x5 comparados ao fluxo do grupo 2 do problema pino a pino 

no elemento combustível 6 nas linhas que possuem barras de controle. 

Fluxos dO grupo 2 na linha 13 do ec6 

1050 ., -- .-

950 ~:------------A ,---,\ 
I-()--plno 

B50 +-,--::----c""'~...---c--i7""'- 1--0- 3)( 3 1-6- 5)(5 
750 +-_~~-\~ __ ~~_~~_ 

3 7 9 11 13 15 

Figura C.38 - Fluxos do grupo 2 na linha 13 do 
ec6. 

FluxOS do grupo 2 na linha 11 da ec6 

1000 

900 te,,..------------,,, ,----, 
--o--- PinO I 

800 +--.&..--, ..... ~ .......... -_..;;(l(!'==- -O- 3)(3 I 

1-6- 5)(5 i 
700 +----'.J-----'\J~--- . 

3 5 7 9 11 13 15 

Figura C.39 - Fluxos do grupo 2 na linha 11 do 
ec6. 

Fluxos no grupo 2 na linha 10 do ec6 

1000 1 ------

::I\r'" 
600+!-r-r'-'-~~~~~~-r-r~ 

3 5 7 9 11 13 15 

Figura C.40 - Fluxos do grupo 2 na linha lOdo 
ec6. 
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Fluxos do grupo 2 na linha 8 do ec8 

1000 

900 ti~------------

700 t------...... <--------

3 5 9 11 13 15 

1----<0--- p lno 

1-O-3x3 

[--....5.5 [ 

Figura C.41 - Fluxos do grupo 2 na linha 8 do 
ec6. 

FluxOS do grupo 2 na linha 6 do ec6 

1000 

900 tiI'._----------- ,--__ ,\ 
-<l>-Plno 

-o-3x3 

-Ir-5x5 

3 7 9 11 13 15 

Figura CA2 - Fluxos do grupo 2 na linha 6 do 
ec6. 

Flutxos do grupo 2 na linha 5 da ec6 

1000 

900 t"t.-----------.". ,---,,,,\ 

3 5 7 9 11 13 15 

Figura C.43 - Fluxo do grupo 2 na linha 5 do 
ec6. 



Fluxos do grupo 2 na linha 3 do ecB 

---()-plno: 

--0- 3..: 3 I 

--6-- 5..: 5 ! 

3 9 11 13 15 

Figura CA4 - Fluxos do grupo 2 na linha 3 do ec6. 

C.3 - Fluxos Recuperados do Elemento Combustível 7. 

Os fluxos recuperados do grupo 1 nos contornos do elemento combustível 7 são 

mostrados nas Figuras C.45 a .C.48. 

I 
Fluxos do grupo 1 no contorno eSQuerdo do ecl 

10500 

10000 1~~~~§~;::===== ,---, 
9500 

9000 +---------'="li~=_-- i ---lr- 5..:5 

8500 +-_________ -=:JI,~ ... 
8000 l-_~~-_-____ ~ __ 

5 9 11 13 15 

Figura C.45 - Fluxos do grupo I no contorno 
esquerdo do ec7. 

Fluxos do grupo 1 no contorno direrto do ac7 

8600 

8400 t~:$:«!~~~~~---- ,----
8200 

~plnO 

-o-3x3 

8000 +-_________ ~~_ '---~. 

3 5 7 9 11 13 15 

Figura C.46 - Fluxos do grupo I no contorno 

direito do ec7. 
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Fluxos do grupo 1 no contorno inferior do ec7 

!10500 

I 

1

10000 

~§;;:::== I 9500 +----
9000 +-_______ ~~~~--

l 8500 l-----------..... ""'o- L ___ ~ 

5 9 11 13 15 

Figura CA 7 - Fluxos do grupo I no contorno 
inferior do ec7. 

Fluxos do grupo 1 no contorno supenor do ec7 

8600 . ---------~ --~-- --~ 8400 

I~ ~ 
~plnO 

8200 -0-3 ..:3 

~ --.. -4-- 5)(5 
eooo ", 7800 

1 3 5 7 9 11 13 15 

Figura CA8 - Fluxos do grupo I no contorno 

superior do ec7 .. 



As Figuras C.49 a C.55 apresentam os fluxos recuperados do grupo 1 das 

homogeneizações 3x3 e 5x5 comparados ao fluxo do grupo 1 do problema pino a pino 

no elemento combustível 7 nas linhas que possuem buracos d'água. 

IOluxos ao grupo 1 na linha 13 cio ec7 

8800 t~~~~i~~~===== ,---, I-O-Plno i 
8600 I I 

1---o-3x3 I 
8400 +---------~'""'I..-__ I . 1--A- 5 '5 I 
8200 +--------------'lEh. 

3 5 9 11 13 15 

Figura C49 - Fluxos do grupo I na linha 13 
do ec7. 

Fluxos do grupo 1 na linha 11 do ec7 

::~~ !:-;;;-;~--------
8900 ~ &- ~ 
8700. , 

8500 ~ 
8300 1 __________ '&:.., 
8100 .,.... 

---()-- pino 

--0-_ 3)(3 

-6- 5)(5 

3 7 11 13 15 

Figura C50- Fluxos do grupo I na linha II do 
ec7. 

Fluxos do grupo 1 na linha 10 do ec7 

9600 - -----~_. ------------- ---. 

9400 

9200 b.-
"I-<)-pino 

9000 

8800 
"8;.. ~)~3X3 

8600 ""- 1-6- 5)(51 
8400 ~ 
8200 

'i. 
1 3 5 7 9 11 13 15 

Figura C.51 - Fluxos do grupo I na linha 10 
do ec7. 
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Fluxos do grupo 1 na linha 8 do ec7 

19700 

;9500 ~~~~~~~======= 19300 ~ 
:9100 l------"-......,g",...------
8900 +---_______ ,--' ..... __ _ 

1
8700 ~ 
.8500 +-----------'-'"i"-õ'II-
8300 l-~ ____ ~ ____ ~""=..J>., 

1:-''"°; --O-3x3 I 
----à- 5x5 

3 5 7 9 11 13 15 

Figura C52 - Fluxos do grupo I na linha 8 do 
ec7. 

FluxoS do grupo 1 na linha 6 do ec7 

1
9900 .... ----- -

1

9700 

9500 

,9300 ~ 
~pino 

1

9100 ~ 

"- --G-3x3 
!8900 

18700 '\:: --tr- 5)(5 

18500 
~. 

;8300 
~, 

3 5 9 11 13 15 

Figura C53 - Fluxos do grupo I na linha 6 do 
ec7. 

i Flu;.::os do grupo 1 na linha 5 do ec7 , 
, 

1

9900 ~. 

1

9700 

9500 
9300 -- ,-ô--plno 

)9100 
~ 

1-<>--3,3 
8900 ~ 

'" 
,-11- 5 :0::5 

6700 
""4b 8500 '9; 

8300 

3 5 9 11 13 15 

Figura C.54 - Fluxos do grupo I na linha 5 do 

ec7. 

I 



I 9900 f~~F~I"~'~O~'~do~g~'~"~Po~,~"a~,~m~h~'~3~d~O~"~7~ 
I 9700 
, 9500 'I ----C-

I
· 9300 ~ ---O-Plno I1 

9100 +---------~:e~---- '[-o-3X3 i 

1 :~~~ +::::::::::::::::::::::::::::::::::~~:~ :---6-
5

):5 il 

I 
8500 
8300+--_~ __ ~ ___ r-___ ~~ 

3 9 11 13 15 

Figura C.55- Fluxos do grupo I na linha 3 do ec7 

Os fluxo recuperados do grupo 2 nas fronteiras do elemento combustível 7 são 

apresentados nas Figuras C.56 a C.59. 

Fluxos do grupo 2 no contorno esquerdo do ec7 

1400 

1300 -o--pino 

1200 --O-3x3 

-6-5x5 

1100 

1000 

3 5 7 9 11 13 15 

Figura C.56 - Fluxos do grupo 2 no contorno 

esquerdo do ec7. 

! Flu.(os do grupo 2 no contorno direito do ec7 

1
1200 --------- -----. 

1

1150 
JH]. 

E --'" 1100 

7 ~plno 

1050 

"'~ 
---O-3x3 

1000 --,!--5xS 

-~, 950 --
! 

900 , 3 5 7 9 11 13 15 

Figura C.57 - Fluxos do grupo 2 no contorno 

direito do ec7. 

! 
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Fluxos do grupo 2 no contorno Infenor do ec7 

1400 

1300 I""" ~ 

'\:,~ 
---O--Plno 

1200 ---o.-3x3 

~ --6-- 5x5 
1100 

"'-{! 
'000 , 3 5 7 9 11 13 15 

Figura C.58 - Fluxos do grupo 2 no contorno 

inferior do ec7_ 

Fluxos do grupo 2 no contorno superior do ec7 

1200 ,------

1150 -= 
1100 lrr""': ~ ---o-pino 

IZ ~ 
1050 -o-3J13 

'000 """"", -à-- 5x5 

950 '\,.1 
900 

• 
3 5 7 9 11 13 15 

Figura C.59 - Fluxos do grupo 2 no contorno 

superior do ec7. 



As Figuras C.60 a C.66 apresentam os fluxos recuperados do grupo 2 das 

homogeneizações 3x3 e 5x5 comparados ao fluxo do grupo 2 do problema pino a pino 

no elemento combustível 7 nas linhas que possuem buracos d'água. 

Fluxos do grupo 2 na linha 13 do ec7 

\1550 

[1450 +--l1.--/1t---1I---- 1 

11350 !---O-PITlO \1 

11250 1--0--'" 'I 
11150 1---6- 5X5 j 

\'::: '5 9 11 13 1,' 'I 

Figura C60 - Fluxos do grupo 2 na linha 13 do 
ec7. 

1 
Fluxos do grupo 2 na linha 11 do ec7 

I:::: +--------~~:.::.:---~~---. --,-;;;----~-=-
1450 t----f--\------IT----r--~ 
1350 t--:.o""'''-----1Ic---,;/---\c---
1 2 50 t.l!''''------'''-,..4F-''-----='''I\.--
1150 t------------'IIo,.-
1050 t-------------'" 

, 5 7 9 11 13 15 

Figura C61 - Fluxos do grupo 2 na linha Ii do 
ec7. 

I 

1

1650 
['550 +-_!\-_________ _ 
1450 t--I---\-------___ --
1350 l-::;4--''''''''''----::c-::JY.--

Fluxos ao grupo 2 na linha 10 do ec7 

~l 
-o-plno I 
-Q.-3x3 

> ---6-- 5x5 i 

3 5 9 11 13 15 

Figura C62 - Fluxos do grupo 2 na linha IOdo 
ec7. 
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I 

! Fluxos do grupo 2 na linha 8 do ec? 

1

1650 ----------------------,,--_. 
:1550 ~ 

!1450 ,\ 
j \ --o--plno 

[1350 ... ~ ............... ...... ~3x3 
1250 

1

1150 -- ---6- 5xS 

~. ,'1050 

1

950 
1 , 3 5 7 9 11 13 15 

Figura C.63 - Fluxos do grupo 2 na linha 8 do 
ec7. 

FluxoS do grupo 2 na linha 6 do ec7 

1750 -----
1650 .. 
1550 1\ 
1450 I \ 11 ----o.-- pino 

1350 ~ ....... 1\ .....Q...- 3x3 

1250 \. --ts- 5x5 

1150 ~: 

1050 
'ti 

3 5 9 11 13 15 

Figura C64 - Fluxos do grupo 2 na linha 6 do 
ec7. 

FluxoS do grupo 2 na linha 5 do ec? 

11750 
1650 t-----* 6 _______ _ 

11550 f------I' .... ' 'I------J"I--- --~I 
I \ "\ --O--Plno 

1450 +---J)< ... "'----\.--~I__\__ '---
1350 fO"Á"'------'1'-~Jii'.II-J.-\.a...._- -<>- 3,3 
1250 I-_____ ---'--=-___ ,~~ -6- 5x5 

'150 I------------""',,!O;. 1050 h ___________ "f,.,,;!! 

3 5 7 9 11 13 15 

Figura C65 - Fluxo do grupo 2 na linha 5 do 
ec7. 



I Fluxos do grupo 2 na linha 3 do ac7 I 
p~~ t--",.-.----.--,,"===-.=:::=:::::::::=:::--- I 

1

1600 

t=1-~~t_ç=~r;.,~=;=:::r:::;=-,;~1 11500 \---,,,, -

[1400 :--0-- 3)(31 
11300 I 
11200 ,-6-

5
)(5 

)1100 I 
\1000 3 5 7 9 1\ 13 15 ) 

Figura C66 - Fluxos do grupo 2 na linha 3 do ec7. 

C.4 - Fluxos Recuperados do Elemento CombustíveiS. 

Os fluxos recuperados do grupo I nos contornos do elemento combustível 8 são 

mostrados nas Figuras C.67 a .C.70. 

Fluxos do grupo 1 no contorno esquerdo da eeB 

..-..o-- pino 

-o-3x3 

1--.>--5'5 'i 

3 5 -g 11 13 15 

Figura C67 - Fluxos do grupo I no contorno 
esquerdo do ec8. 

Fluxos do grupo 1 no contorno direito do aeB 

-0- 3)(3 

--tt- 5x5 

3 5 7 9 11 13 15 

Figura C68 - Fluxos do grupo I no contorno 

direito do ec8. 
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Fluxos do grupo 1 no contorno Inferior do ec8 

8400 

8300 +lI:""-----------::i'" 
6200 +-~~--------_?~-

8100 t..-~:-------___;I'f_-'" 

laooo t-->&."''''';:;------.. 9'-:7!'---
11;:~~E~~ 
7700 

I 3 7 9 11 13 15 

-o--pino 

--o- 3x3 

-Ir- 5)(5 

Figura C69 - Fluxos do grupo I no contorno 
inferior do ec8. 

Fluxos do grupo 1 no contorno superior do aeS 

8700 

8500 f!t. __ -------------,~ 
8~0~~:_--------~~~ 

8100 +--'b-.... ",-------,..,4'-ti-c..-
7900 t--~~~----~S4~~-

7700~==~~~S2~~~~~=== 7500 t 
7300 +---_~ __ ~_~~~~ __ ~ 

3 5 7 9 11 13 15 

-0--3)(3 

-â-5x5 

Figura C70 - Fluxos do grupo 1 no contorno 

superior do ec8 .. 



As Figuras C.71 a C.77 apresentam os fluxos recuperados do grupo 1 das 

homogeneizações 3x3 e 5x5 comparados ao fluxo do grupo 1 do problema pino a pino 

no elemento combustível 8 nas linhas que possuem barras de controle. 

, 

I 
FluxOS do grupo 1 na linha 13 do ecB 

1
8400 

1 
18200 +,.------------,,-
8000 ~!r:r----------r:lJlL 0

1 

__ --

0
'""-01

1 
7800 I I 
7600 ---o- 3x3 \1 
7400 ---A- 5x5 

I 

17200 I 
'[7000 [', 
. 3 5 7 9 11 13 15 . 

Figura C. 71 - Fluxos do grupo I na linha 13 
do ee8. 

Fluxos do grupo 1 na linha 11 cio ec8 

8200 

BOOO I e. ~ , rF 7800 -o-Plno \ 

7600 "\. ./ ..-.a-..- 3K3 , n..oCo.n "'" 7400 

~ ~ 
----6- 5x5 

7200 
A A 

1

7000 

1 3 5 7 9 11 13 15 , 

Figura C.72- Fluxos do grupo I na linha 11 do 
ec8. 

Fluxos do grupo 1 na linha 10 do ec8 

8200 

8000 +.l,._-----------,tt, 

7800 +-~----------~_I~:~: ! 
7600 +--1~--------_jr-- 1 ----6-- 5x5 

7400+-_~~~~~~~~~~-__ 

3 5 7 9 11 13 15 

Figura C. 73 - Fluxos do grupo I na linha 10 
do ec8. 
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, 
Fluxos do grupo 1 na linha 8 do ec8 

I 

1
8400 

18200 , 
~ ;.;:' 18000 

17800 ~ 

~ 
-o--Plno 

I ~ -o-3x3 

1

7600 
~ ---Ir- 5x5 

:7400 

17200 3.. L 

i
7000 

'11 . 
1 3 5 7 9 11 13 15 

Figura C.74 - Fluxos do grupo I na linha 8 do 
ee8. 

Fluxos do grupo 1 na linha fi do ec8 

8400 

8200 

Il ~I 8000 

~ ~. 
-O--Plno 

71:100 

"\ , ....oQ-3x3 

7600 ---A- 5x5 

\~ ~I 7400 
u 

7200 

3 5 9 11 13 15 

Figura C.75 - Fluxos do grupo I na linha 6 do 
ee8. 

, 
Fluxos da grupo 1 na linha 5 do ec8 I 

)8500 
8200 

7900 " ~i -o-pino 

'\. / ~3x3 

7600 

"' 
-<>- T ---A- 5x5 

7300 y ....." I 

7000 I 

1 3 5 7 9 11 13 15 

Figura C. 76 - Fluxos do grupo I na linha 5 do 

ec8. 



Fluxos do grupo 1 na linha 3 do ecS 

6500 ,------------~ 

8200 ~,.----------__,p:. r--,.--,i 

7900 +---"\,----------Ii'-- !=:~: !I-t' 

7600 +--'lroli,""-----..--".,B..tt'--- ---Ir- SxS , 

3 5 9 11 13 15 

Figura C. 77- Fluxos do grupo I na linha 3 do ec8 

Os fluxo recuperados do grupo 2 nas fronteiras do elemento combustível 8 são 

apresentados nas Figuras C.78 a C.8I. 

Fluxos do grupo 2 no contorno esquerdo do ecS 

1030 

1010 ",i 
990 1"'- ,/ , 

970 I~ / C: -o-pino 

950 IQ,. "- ~ r:fR' ~3x3 
930 LI.. ....... :KP 

'"'n. "" --- i ---Ir-- 5x5 
910 

690 I 

670 

1 3 5 7 9 11 13 15 

Figura C. 78 - Fluxos do grupo 2 no contorno 

esquerdo do ec8. 

Fluxos do grupo 2 no contorno direito do acS 

1030 __ o 

1010 .. 
"'- ,fi 

990 -o-pino 
970 ~ / C' 

950 I'dP' --0- 3 )(3 

930 '" ....... -6- 5)(5 

910 
~...., ..-

690 
I 

1 3 5 7 9 11 13 15 

Figura C. 79 - Fluxos do grupo 2 no contorno 

direito do ec8. 
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Fluxos do grupo 2 no contorno Inferior do acS 

1050 

1000 1 

~ Ml ---O-Plno 
950 - --o-3x3 
900 

-Ir- 5x 5 

"' ~ 650 

800 

3 5 7 9 11 13 15 

Figura C.80 - Fluxos do grupo 2 no contorno 

inferior do ec8. 

Fluxos do grupo 2 no contorno superior do ecS 

1000 

950 

900 
-o-pino 

-o-3x3 
650 --6--5x5 

600 

750 

3 5 7 9 11 13 15 

Figura C.81 - Fluxos do grupo 2 no contorno 

superior do ec8. 



As Figuras C.82 a C.88 apresentam os fluxos recuperados do grupo 2 das 

homogeneizações 3x3 e 5x5 comparados ao fluxo do grupo 2 do problema pino a pino 

no elemento combustível 8 nas linhas que possuem barras de controle. 

Fluxos do grupo 2 na linha 13 do 9cB 

1000 ------------
950 ~ ______________________ ~ 

900 ~"-------------------ÁL- I 
-Ô-Plno I 850 +-~ ________ -. ________ ~ __ 

800 -Q-3x3 I 
750 ---6- 5x5 

[' :~: .... I,-~~II-~~II-~~ 
. 3 5 7 9 11 13 15 

Figura C. 82 - Fluxos do grupo 2 na linha 13 do 
ee8, 

Fluxos do grupo 2 na linha 11 do ecB 

1000 , ____________________ _ 

900~~----------------~~ 
-+--plno 

-Q-3x3 

--tr---5x5 

3 5 7 9 11 13 15 

Figura C. 83 - Fluxos do grupo 2 na linha 11 do 
ec8, 

I Fluxos do grupo 2 na linha 10 do ec8 

\1000 
950 ~--------------------__,i>C 

,~ IÃI 900 

850 ""llI. ~ 
BOO 

750 " r 
ir-r ~ 

700 

650+-~~~~~~~~~~~~ 

V V. 

3 5 7 9 11 13 15 

--,-plno 

-Q-3x3 

---6-5x5 

Figura C.84 - Fluxos do grupo 2 na linha lOdo 
ec8. 
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Fluxos do grupo 2 na linha 6 do ecB 

1000 , ______________ _ 

900 fG,~--------------___:;rb'L ,----rr I 
'--O--Plno 

--Q-3x3 

700t-----------\r----------_ --Ir- 5x5 

3 5 7 9 11 13 15 

Figura C.85 - Fluxos do grupo 2 na linha 8 do 
ee8, 

Fluxos do grupo 2 na linha 6 do 6cB 

1000 

950 h 

900 IA\ IAI 
850 "\11 'iT: ----o- pino 

800 "\ I ---{}-3x3 

750 L1""'" ~1 ---6-5xS 
\/ \l 700 

650 

1 3 5 7 9 11 13 15 

Figura C. 86 - Fluxos do grupo 2 na linha 6 do 
ec8. 

Fluxos do grupo 2 na ~nha 5 do 6cB 

1000 

950 I .. .. , 
900 I~ ~! 

850 'I\,. 1Y -+-plno 

BOO ~ ........ ..L -Q-3x3 
750 

---6- 5x5 
700 \ I \/ , 
650 11 11 I 

, 

600 

1 3 5 7 9 11 13 15 

Figura C.87 - Fluxo do grupo 2 na linha 5 do 
ee8, 



Fluxos dop grupo 2 na linha 3 do ec8 

I -o-- pinO I 
t i 

1 ~3X3 ! 

,-6-
5X5

1 

3 5 9 11 13 15 
1 

1 

Figura C.SS - Fluxos do grupo 2 na linha 3 do ecS. 

C.S - Fluxos Recuperados do Elemento Combustível 9. 

Os fluxos recuperados do grupo I nos contornos do elemento combustível 8 são 

mostrados nas Figuras C.89 a .C.92. 

Fluxos do grupo 1 no contorno esquerdo do ec9 I 

l:~~~+-~~~------------------c 
8600 EI......-~--.......~S~ 8400 

8200 

8000 

7800 t----------------------' ~"_ii_ .. 
! 7600 t-~~~~~~~~~~.,.~;; 

5 9 11 13 15 

-O--plnO 

-;:r--3x3 I 

--t.- 5x5 ,1 

Figura C.S9 ~ Fluxos do grupo I no contorno 
esquerdo do ec9. 

Fluxos do grupo 1 no contorno direito do ec9 

10400 

10100 

9800 
-O--Plno I 9500 

9200 ~ -;:]-3x3 

8900 ...... --0.. ,,:---... --Ir- 5x5 
8600 

8300 
~. 

8000 
-..., 

1 3 5 7 • 11 13 15 

Figura C.90 ~ Fluxos do grupo I no contorno 

direito do ec9. 

197 

I Fluxos do grupo 1 no contorno inferIOr do ec9 

1

8600 r----=;~~ 
1

8400 t--- ,----,---,1 
8200 t---:c~_""''"--------------''''a;:_c_ --o-- pino 

! -Q-3x3 
[8000 t--::::;'!7"'----------------------" 

--Ir- 5x5 

17800 F.,A.-------------------------; 

17600 +--~~~~~~~~~~~ 
i 3 5 9 11 13 15 

Figura C.91 ~ Fluxos do grupo I no contorno 
inferior do ec9. 

FluxOS do grupo 1 no contorno superior do ec9 

10100 ~====:~;;~~~~ 
9600 t 

-o--pino 

9100+-----~~~------------__c -o-3x3 

--Ir- 5x5 
8600 ~~;:F""------------------~ 

3 5 7 9 11 13 15 

Figura C.92 ~ Fluxos do grupo I no contorno 

superior do ec9 .. 



As Figuras C.93 a C.99 apresentam os fluxos recuperados do grupo 1 das 

homogeneizações 3x3 e 5x5 comparados ao fluxo do grupo 1 do problema pino a pino 

no elemento combustíveiS nas linhas que possuem buracos d'água. 

Fluxos da grupo 1 na Unha 13 do ec9 

9000 ,...9: 
8800 

8600 -O.. -o-pino 

8400 ~ ~; --o-3x3 

8200 ~ ---6- 5x5 

8000 
i~ 

1800 
I" 

3 5 7 9 11 13 15 

Figura C. 93 - Fluxos do grupo I na linha 13 
do ee9. 

FluXos do grupo 1 na finha 11 do ec9 

9300 

9100 
........ 1 

8900 I 
-o-pino r ! 8700 .. --o-3x3 

8500 ---6- 5x5 

? 8300 

6100 
IIr 

1 3 5 7 9 11 13 15 

Figura C.94- Fluxos do grupo I na linha Ii do 
ec9. 

Fluxos do grupo 1 na linha 10 do ec9 

9500 

9300 .1 
9100 ! 

8900 "..- M -o-p,no 

8700 f --0-- 3113 

8500 "' -6-5x5 

8300 i"*"' 
8100 

IV 

1 3 5 7 9 11 13 15 

Figura C.95 - Fluxos do grupo I na linha lO 
do ec9. 
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Fluxos do grupo 1 na linha 8 do ec9 

9700 

9500 
-,>. 

9300 
.J>od' 9100 I -o-pina 

8900 Ar I 

B1T , .;]-3x3 
8700 

J!7' ---6- 5x5 
6500 
8300 

:,r 

8100 

1 3 5 7 9 11 13 15 

Figura C.96 - Fluxos do grupo I na linha 8 do 
ec9. 

Fluxos do grupo 1 na linha 6 do ac9 

9900 ..... 1 
9700 
9500 
9300 

.AfJIU -o-Plno 
9100 

8900 K:C -o-3x3 

8700 .....lU" 
---6- 5x5 

850<l 
d' 8300 

8100 

1 3 5 7 9 11 13 15 

Figura C.97 - Fluxos do grupo I na linha 6 do 
ec9. 

Fluxos do grupo 1 na linha 5 do ec9 

9900 
9700 

I 

9500 
9300 .JJI!P" -o-pino 

9100 AV -o--3x3 
8900 ~ 

--6-- 5x5 X-"'" 8700 
MY 8500 

8300 " 1 3 5 7 9 11 13 15 

Figura C.98 - Fluxos do grupo I na linha 5 do 

ec9. 



Fluxos do grupo 1 na linha 3 do ec9 

10200 

9900 -' 
9600 

-<>--pmo 
9300 

9000 

~ 
-o-3x3 

8700 -6-5x5 

8400 
; 

8100 

1 3 5 7 9 11 13 15 

Figura C.99- Fluxos do grupo I na linha 3 do ec9 

Os fluxo recuperados do grupo 2 nas fronteiras do elemento combustível 9 são 

apresentados nas Figuras C.lOO a C.I03. 

FluxOS do grupo 2 no contorno esquerdo do ec9 

1250 

1200 
~ 1150 

.tP'" -4--plno 
1100 

.~ -O-3x3 
1050 

1000 '" u".., -6- 5x5 

950 l.. , 
900 "'I 

1 3 5 7 9 11 13 15 

Figura C I 00 - Fluxos do grupo 2 no contorno 

esquerdo do ec9. 

Fluxos do grupo 2 no contorno dirello do ec9 

1500 

1400 I 
1300 I ---o-pino 

1200 ! ~3,3 
1100 ~, -6- 5x5 

1000 -- ""-;i 
900 I 

1 3 5 7 9 11 13 15 

Figura CIOI - Fluxos do grupo 2 no contorno 

direito do ec9. 
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Fluxos do grupo 2 no contorno Infelror do ec9 

1200 

1150 Jl-

y-': ~ u.... 1100 .-o- pino 

1050 ~ i 
~3x3 

1000 ..,tr/ "':a 
--6-- 5X5 

4' 950 « 
900 

1 3 5 7 9 11 13 15 

Figura CI 02 - Fluxos do grupo 2 no contorno 

inferior do ec9. 

Fluxos do grupo 2 no contorno superior do ec9 

1400 
1350 

1300 
1250 -o-pino 

1200 tY?' rr -o-3X3 
1150 dA!Y 

wP -6-- 5x5 
1100 .. 
1050 

1000 

1 3 5 7 9 11 13 15 

Figura CI03 - Fluxos do grupo 2 no contorno 

superior do ec9. 



As Figuras C.104 a C.IIO apresentam os fluxos recuperados do grupo 2 das 

homogeneizações 3x3 e 5x5 comparados ao fluxo do grupo 2 do problema pino a pino 

no elemento combustível 9 nas linhas que possuem buracos d'água. 

Fl:uxos do grupo 2 na Imha 13 do ec9 

160o_,---------------, 
1500 +-------,,---liJ---e---
1400 +--lt---p,..---f+-;f\--
1300 +----jf-\-.f-~-rJ---I!~-'k_-
1200 +---;#--'''---_-='''-____ ~~ 
1100 t..'I'----------~~ 

1000 +&-------------1 
900 +-~~~~~~_r~~~_r~ 

3 5 7 9 11 13 15 

---O-Plno 

~3x3 

--6- 5x5 

Figura C.l 04 - Fluxos do grupo 2 na linha \3 
do ec9. 

1700 

1600 
1500 

1400 

1300 

1200 

1100 

1000 

900 

Fluxos do grupo 2 na Nnha 11 do ec9 

, 
R 

1\ 1\ I 
.1 \ 

.11 """ , ......- Dooi!i 
~ .. , 

3 5 7 9 11 13 15 

---O-Plno 

-o-3x3 

--6- 5x5 

Figura C.l 05 - Fluxos do grupo 2 na linha 1\ 
do ec9. 

Fluxos do grupo 2 na Unha 10 do ec9 

1700 I 
1600 i 

___ ';00 I 1500 J\ 
1400 Il J \ 
1300 I\. ...- ~ -o-3x3 

1200 .J u 
-6- 5x5 

1100 I~ 
1000 

IV 

1 3 5 7 9 11 13 15 

Figura C.l 06 - Fluxos do grupo 2 na linha 10 
do ec9. 
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Fluxos do grupo 2 na linha B do ec9 

1600 

1500 R I 
/ \ I 1400 ---o-pino 

~ iI. .... .! 
1300 -o-3X3 

1200 .......... 5x5 

1100 ri?' 
O 

1000 

1 3 5 7 9 11 13 15 

Figura C.107 - Fluxos do grupo 2 na linha 8 do 
ec9. 

Fluxos do grupo 2 na linha 6 do ec9 

1800 

1700 

1600 R 
1500 1\ ---O-Plno 

1400 1'1. - lo --o--3x3 
1300 1- .-6 "l1li 

JI --6- 5x5 
1200 

1100 IIY 
1000 

1 3 5 7 9 11 13 15 

Figura C.l 08 - Fluxos do grupo 2 na linha 6 do 
ec9. 

Fluxos do grupo 2 na linha 5 do ec9 

1600 

1700 

1600 l\ 
1500 SI. I \ ~pll'lO 

1400 I \ <I -. -Q-3x3 
1300 - -, -6- 5x5 
1200 

1100 :V 
1000 

1 3 5 7 9 11 13 15 

Figura C.109 - Fluxo do grupo 2 na linha 5 do 
ec9 .. 



Fluxos do grupo 2 na Unha 3 do ec9 

1800 
1700 I 

1600 11 ft. 
1500 A fi 1\ I \ ~pmo 

1400 I\. I \. J ..... ~ --o-3x3 
1300 I J!iiI" .,.". u, 

AI ---6- 5x5 
1200 
1100 !Y 
1000 I 

, 3 5 7 9 " 13 15 

Figura C.II O - Fluxos do grupo 2 na linha 3 do ec9. 

Pode-se observar que, de modo geral os fluxos recuperados apresentam um bom 

comportamento no interior dos elementos combustíveis, ou seja, acompanham os fluxos 

pino a pino. 

Os desvios dos fluxos recuperados em relação aos fluxos pino a pino são maiores 

nas fronteiras dos elementos combustíveis. 

Convém salientar que as escalas dos gráficos dos fluxos nas fronteiras dos elementos 

combustíveis foram construídas de forma a ressaltar estes desvios. 
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