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RESUMO 

 
A substituição de testes em laboratórios convencionais pela modelagem e simulação computacional, torna-se 

cada vez mais rotineira e indispensável, tanto pela economia de recursos e tempo, quanto por ser em alguns 

casos a única alternativa viável para a análise e previsão de determinadas situações de interesse.  As pesquisas 

em modelagem computacional envolvem: a descrição matemática do fenômeno em estudo; a análise teórica do 

modelo matemático proposto; a geração de algoritmos para solução numérica; a avaliação a priori da qualidade 

da solução, e a visualização dos resultados, proporcionando uma visão integrada dos problemas analisados.  

Entre as aplicações, encontram-se: simulação da prospecção e recuperação de petróleo, projetos das indústrias 

de petróleo e petroquímica, geração de energia nos reatores nucleares de potência, fabricação de radioisótopos 

aplicados em várias áreas de interesse como a medicina e agricultura etc.  Neste trabalho, propomos o uso de 

algumas ferramentas computacionais, com a implementação do métodos numérico SGF, c.f., spectral Green´s 

function, fazendo uso de um modelo determinístico de transporte de partículas neutras no estudo e análise de 

um conhecido e simplificado problema de engenharia nuclear, conhecido na literatura como problema de 

blindagem de nêutrons, considerando o modelo com dois grupos de energia.  Essas simulações são realizadas na 

plataforma MatLab, versão 7.0 e são apresentadas e desenvolvidas com a ajuda de um Simulador 

Computacional fornecendo um aplicativo computacional amigável para os seus utilitários. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Na engenharia nuclear, na área de pesquisa de física de reatores, vários trabalhos de 

investigação e de alcance científico tem sido desenvolvido, principalmente, os que visam a 

arquitetar modelos numéricos que gerem resultados precisos e eficientes para as modelagens 

matemáticas de problemas físicos, ditos de fonte fixa, ou seja, cálculos de blindagem de 

nêutrons.  Neste trabalho, propomos o uso da teoria do transporte de nêutrons, que constitui a 

modelagem física e matemática da migração das partículas em um meio material hospedeiro 

[1,2].  Cabe ressaltar que na sua forma mais geral a grandeza de interesse, e.g., o fluxo 

angular de nêutrons possui dependência em sete variáveis: três variáveis espaciais que 

definem a posição no espaço, uma variável que descreve a energia associada ao movimento, 

i.e., a energia cinética (E), duas variáveis angulares (φ, μ) que definem a direção do vetor 

unitário na direção de propagação da velocidade ( ̂ ) e uma variável que localiza o estado do 

sistema no instante de tempo (t) da observação [1,2].  Estas sete variáveis que compõem o 

espaço de fase, em conjunto com as dependências locais dos parâmetros físicos e materiais do 

meio onde migram as partículas geram uma grande complexidade para obterem-se as 
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soluções analíticas para a equação de transporte, mesmo na sua forma linearizada, i.e., 

desconsiderando as interações nêutron-nêutron.  Na busca por soluções numéricas, uma das 

técnicas computacionais utilizadas por modelos determinísticos consiste na discretização das 

variáveis do espaço de fase.  Neste contexto, a variável temporal pode ser, por exemplo, 

discretizada através dos métodos numéricos ditos de malhas finas, médias e grossas [1].  A 

variável energia é convencionalmente discretizada pelo método multigrupo [1,2] e a variável 

angular, pode ser discretizada pelo método de ordenadas discretas (SN) [2].  No caso das 

variáveis espaciais, podemos citar o método Diamond Difference (DD) [2], considerado de 

malha fina, os métodos de elementos finitos [3], que são métodos de malhas médias e os 

métodos espectronodais [4-6], da classe de métodos de malha grossa [7,8].  Em problemas 

multigrupo, o domínio definido pela faixa de energia é dividido em G intervalos sequenciais 

chamados grupos de energia, de forma que as G equações que modelam matematicamente o 

problema se apresentam acopladas pelos termos de fonte de espalhamento em problemas de 

fonte fixa [1,2]. 

 

Como modelos determinísticos, os métodos nodais constituem uma classe de métodos 

numéricos desenvolvidos para gerarem soluções precisas para a equação de transporte de 

Boltzmann para nêutrons [7,8].  Em geral, suas equações auxiliares buscam preservar 

incondicionalmente uma solução analítica de um problema físico aproximado associado [7,8]. 

Os métodos espectronodais [4-6], metodologia introduzida há menos de 25 anos, são 

algébrica e computacionalmente mais trabalhosos que os métodos numéricos determinísticos 

tradicionais de malha fina, e.g., o método DD, porém apresentam mais precisão nas soluções 

numéricas para grades espaciais relativamente mais grossas; por este motivo, estes métodos 

numéricos e seus possíveis arranjos para esquemas iterativos e diretos de solução têm sido 

largo objeto de estudos nos últimos anos [4-6]. 

 

Neste trabalho, propomos a implementação do método numérico espectro-nodal SGF, c.f., 

spectral Green´s function [4-6], considerando o modelo unidimensional, estacionário, com 

dois grupos de energia, espalhamento isotrópico e fonte fixa.  Essas simulações são 

realizadas e comparadas com os resultados gerados pelo tradicional método DD e 

apresentados em forma gráfica, através de um Simulador Computacional, construído em 

linguagem MatLab. 

 

A seguir fazemos um pequeno resumo dos tópicos que compõe esse trabalho.  Na seção 2 

apresentamos o método espectro-nodal SGF, na formulação multigrupo de energia, 

juntamente com a solução das equações de balanço espacial SN.  Na seção 3 apresentamos 

resultados numéricos para um problema-modelo típico para essa modelagem.  Apresentamos 

aqui também o simulador computacional, arquitetado em linguagem MatLab, usado para as 

representaçãos das simulações do problema-modelo e na seção 4 apresentamos as conclusões 

e sugestões para trabalhos futuros. 

 

2. MÉTODO ESPECTRO-NODAL SGF 

 

2.1. Aproximação Multigrupo de Energia 

 

No método multigrupo, o domínio energia das equações de ordenadas discretas SN é 

dividido em G intervalos contíguos denominados grupos de energia (g = 1 : G), sendo 

convencional considerar g crescente para energia decrescente [1,2], viz Figura 1.  

Numericamente o método multigrupo reduz a equação de transporte de nêutrons a um 
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sistema de G equações lineares acopladas pelo termo de fonte.  Para problemas mais 

realísticos, o desenvolvimento dessa formulação é de grande interesse, pois as mudanças de 

energias nas interações nucleares são consideradas. 

 

 
Figura 1. Grade esquemática dividida em G grupos de energia. 

 

2.2. Modelagem Matemática do Problema Multigrupo 
 

Considere uma grade espacial arbitrária   definida em um domínio unidimensional D de 

comprimento H como mostra a Figura 2.  A grade espacial é composta por J nodos espaciais 

j  de comprimento h j .  Cada nodo espacial possui parâmetros físico-materiais constantes 

 

 
 

Figura 2. Grade espacial   em um domínio unidimensional de comprimento H. 
 

 

Vamos considerar as equações SN [2] em um nodo homogêneo arbitrário 
j

 , caso 

estacionário, com espalhamento isotrópico, fonte fixa e multigrupo de energia. 
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os parâmetros da Eq. (1) são definidos na referência [2].  A equação diferencial representada 

pela Eq. (1) está sujeita às seguintes condições de contorno prescritas na forma 
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Agora, se aplicarmos o operador 
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na Eq. (1), dentro de um nodo arbitrário j , obtemos o seguinte resultado 
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(4) 

 

onde J é o número total de nodos do domínio espacial.  Mesmo com as condições de contorno 

prescritas na Eq. (2), a Eq. (4) não pode ser resolvida de forma única (sistema 

indeterminado), pois existem mais incógnitas do que equações.  Isto é, para um fluxo angular 

conhecido do grupo g, entrando na célula segundo uma direção m , nós precisamos calcular o 

fluxo emergente da célula por grupo e o fluxo médio por grupo na direção m .  Portanto, uma 

equação auxiliar é necessária, relacionando o fluxo médio com os fluxos nas faces de j .  

Derivamos uma equação auxiliar, que combinada com a Eq. (4), mais as condições de 

contorno representadas pela Eq.(2), torna assim o sistema de equações possível e 

determinado. 

 

2.3. Complementação do Modelo Físico-Matemático 

 

É necessário completar a modelagem matemática do problema, usando a Eq. (4), com 

equações auxiliares que relacionem as incógnitas do problema.  Propõe-se então um conjunto 

de N x G equações que definam os fluxos angulares médios j,g.m  em função dos fluxos 

angulares nas interfaces dos nodos 2/1j,g,m   e 2/1j,g,m  . 

 

2.3-1. Método spectral Green´s function (SGF) 

 

A equação auxiliar do método SGF [4], formulação multigrupo, possui a forma 
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(5) 

 

A equação SGF multigrupo (5) estabelece que o fluxo angular médio do grupo g na direção 


m

 é devido aos fluxos angulares de todos os grupos de energia que incidem nos contornos 

do nodo somado ao termo que representa a contribuição de uma fonte fixa do grupo g interna 

ao nodo arbitrário 
j

 .  Os parâmetros g,mg,n  , ou pesos, são calculados de forma que a 

solução homogênea analítica do problema SN (1), sem aproximação no termo de fonte de 

espalhamento seja preservada no interior do nodo espacial j .  Os coeficientes )Q(F
gj

g

j,m
 são 
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calculados de forma a preservar a solução particular das equações SN (1) nessas mesmas 

condições. 

 

2.3-2. Análise Espectral das Equações SN na Formulação Multigrupo 

 

A Eq. (1) possui a seguinte solução analítica geral 

 
p

g,m

h

g,mg,m )x()x(  , (6) 

 

onde o superescrito p denota a solução particular e o superescrito h indica a componente 

homogênea da solução geral da Eq. (1).  Depois de alguma álgebra pode-se mostrar que  
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Agora, para determinarmos a )x(
h

g,m vamos considerar a seguinte expressão 
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onde 
2/1j

x


 denota o contorno esquerdo do nodo 
j

 , como visto na Figura 2.  A solução geral 

analítica da Eq (1) pode então ser colocada na forma 
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onde os   são constantes arbitrárias a serem determinadas. 

 

Agora, substituindo a Eq. (8) na Eq. (1), depois de uma pequena álgebra, obtemos a seguinte 

equação de autovalor 
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Aqui o valor  n,m (e  g,g ) é o delta de Krönecker.  A solução desse problema nos fornece os 

autovalores ( ) e as correspondentes autofunções NG:1m),(a g,m  . 

 

2.3.3. Solução das Equações SN usando o Método SGF 

 

A solução das equações SGF é obtida como segue.  Percorrendo o domínio unidimensional 

da esquerda para a direita ( 0
m
 ) e da direita para a esquerda ( 0

m
 ) usando o esquema 

NBI, cf., “one-node block inversion” [4], até que o critério de convergência prescrito seja 

alcançado.  O primeiro passo desse algoritmo é feito com a substituição das equações 
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auxiliares multigrupo SGF (5) nas equações SN multigrupo de balanço espacial (4) e através 

de manipulações algébricas, obtemos uma compactação destas equações na forma matricial.  

A idéia é determinarmos os fluxos emergentes de um dado nodo na direção da varredura de 

transporte em função dos fluxos incidentes no nodo.  Um esquema ilustrativo é mostrado na 

Figura 3 para um nodo arbitrário  j .  Percorrendo da esquerda para a direita ( 0
m
 ), 

obtemos 

 

,QIZGG jj2/1j,g,inj2/1j,g,inj2/1j,g,em


 








 (11) 

 

Similarmente percorrendo da direita para a esquerda ( 0
m
 ), nós obtemos  

 

jj2/1j,g,inj2/1j,g,inj2/1j,g,em QIZGG


 








    . (12) 

 

Aqui as matrizes G j
 , G j

  e  j são matrizes quadradas de ordem NG/2 x NG/2, dependem 

dos parâmetros físico-materiais dos nodos e do conjunto de quadraturas usado.  Os vetores 

colunas 
2/1j,g,em   e 

2/1j,g,in   possuem ordem NG/2, empilhados seguindo a ordenação das 

direções angulares por grupo de energia, I  é a matriz identidade de ordem NG/2 x NG/2 e 

Q
j


 é um vetor coluna de ordem NG/2, cujas componentes são os valores das fontes Q

gj
 

distribuídas nas regiões do domínio espacial. 

 

 

 

Figura 3. Esquema para o algoritmo NBI 

 

 

3. RESULTADOS NUMÉRICOS 

 

3.1. Problema-Modelo 

 

Nessa seção apresentamos um problema modelo para a ilustração da utilização do método 

espectro-nodal SGF.  Este problema apresenta um domínio heterogêneo de comprimento total 

H = 100 cm com 4 regiões R1 (20 cm), R2 (36 cm), R3 (24 cm) e R4 (20 cm) como ilustrado 
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na Figura 4 [9].  A ordem da quadratura de Gauss-Legendre foi N = 4 e a tolerância para os 

esquemas iterativos utilizados foi de 10
-7

. As condições de contorno possuem a forma 

 

 Grupo 1 – Condição de contorno reflexiva à esquerda e vácuo à direita. 

 Grupo 2 – Condição de contorno reflexiva à esquerda e vácuo à direita. 

 

contorno 

reflexivo 

1,1(m)  

1,2(m)  

(m > 0) 

T1 = 1 

T2 = 1,2 

S01’1 = 0,9 

S01’2 = 0,2 

S02’1 = 0,05 

S02’2 = 0,8 

Q1 = Q2 = 0,5 

T1 = 0,9 

T2 = 1,5 

S01’1 = 0,75 

S01’2 = 0,3 

S02’1 = 0,1 

S02’2 = 0,99 

Q1 = Q2 = 0 

T1 = 1,1 

T2 = 0,85 

S01’1 = 0,95 

S01’2 = 0,6 

S02’1 = 0 

S02’2 = 0,2 

Q1 = Q2 = 0 

T1 = 1 

T2 = 1,2 

S01’1 = 0,9 

S01’2 = 0,2 

S02’1 = 0,05 

S02’2 = 0,8 

Q1 = Q2 = 0 

J+1,1(m) = 0 

J+1,2(m) = 0 

(m < 0) 

                        0                     20                   56                     80                   100 cm) 

Figura 4. Problema-modelo 

 

Na Tabela 1, apresentamos os resultados apresentados pelo método DD [9] e pelo método 

SGF considerando dois grupos de energia (Grupo 1 e Grupo 2). 

 

Tabela 1: Fluxos escalares g do método DD e SGF para o problema-modelo, N=4. 

x 

[cm] 

1 (x) 
a 

(nêutrons/cm
2
·s) 

2 (x) 
 a 

(nêutrons /cm
2
·s 

1 (x) 
b 

(nêutrons/cm
2
·s) 

(x) 
b 

(nêutrons/cm
2
·s) 

0 7,499036E+0 4,999436E+0 7,499036E+0 4,999436E+0 

20 3,514694E+0 2,559481E+0 3,514694E+0 2,559481E+0 

56 1,837545E–7 1,336616E–7 1,837545E–7 1,336616E–7 

80 2,550024E–14 3,223118E–14 2,550024E–14 3,223118E–14 

100 1,487640E–18 7,780974E–19 1,487640E–18 7,780974E–19 

a. Método DD usando nodo com cm5,0h j  . 

b. Método SGF usando uma partição de 1x1x1x1 nodos por região (viz Figura 4). 

 

Aqui a grandeza Fluxo Escalar é calculada na forma 

 






N

1n

ng,ng )x(
2

1
)x(  

(13) 

 

3.2. Simulador Computacional 

 

Os algoritmos foram desenvolvidos e alocados num simulador computacional [10,11], que 

possui uma grande versatilidade na apresentação dos resultados para o problema-modelo aqui 

representado.  No simulador, como as condições contornos reflexivas ainda estão sendo 

implementadas, consideramos o modelo completo ao que foi apresentado na Figura 4, com 
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condições de contorno igual a vácuo nos dois contornos externos do domínio ( cm0x   e 

cm200x  ).  Mostramos aqui as telas (Figura 5, Figura 6 e Figura 7) usando o método DD 

com malha de cm5,0h j  .  As simulações levaram em consideração que os nêutrons 

possuem duas faixas de energia (grupos 1 e 2).  Foi criada uma opção para o usuário em que 

são calculados os fluxos escalares e angulares de nêutrons em um domínio.  Esses parâmetros 

são utilizados para os cálculos de taxa de absorção de nêutrons nas regiões de interesse e de 

fuga de nêutrons nos contornos externos do domínio utilizado.  Além disso, foram criadas 

outras importantes opções dentro da grade gráfica, ou seja, o usuário pode escolher por 

visualizar o comportamento dos nêutrons do grupo 1 e nêutrons do grupo 2, opção 

multigrupo (dois grupos).  Esse Simulador possui uma tela de abertura (Figura 5), com uma 

grade gráfica dinâmica, que varia de acordo com o problema abordado e todos os seus 

parâmetros, como a quantidade de regiões materiais e as suas dimensões físicas, ordem de 

quadratura de Gauss-Legendre [2], parâmetro que aparece nas equações de transporte, 

condições de contorno e a tolerância do processo iterativo, método SI, cf., Source Iteration 

[2], para o método DD e NBI [5], para o método espectro-nodal SGF.  Nessa janela inicial 

podemos acessar as propriedades físico-materiais do problema simulado através da guia 

“Propriedades” e escolher o método numérico a ser usado, a partir da guia “Calcular”, com as 

opções dos métodos tradicionais DD (malha fina) ou SGF (malha grossa).  Na guia de 

resultados podemos estimar os fluxos angulares e escalares e as taxas de absorção e fuga do 

contorno externo do domínio.  Nesta tela temos um Equalizador Gráfico representando a 

distribuição e intensidade dos fluxos de nêutrons.  Todas essas simulações também podem ser 

efetuadas considerando que os nêutrons possuem uma única energia (casos já desenvolvidos). 

 

 
 

Figura 5. Simulador computacional – Tela inicial 

 

Na Figura 6, apresentamos a tela onde podemos escolher os parâmetros físico-materiais 

referentes a cada região do domínio espacial.  Dentre esses parâmetros podemos destacar as 

seções de choque macroscópicas de espalhamento isotrópico, linearmente anisotrópico e a 

total para dois grupos de energia.  Esses parâmetros representam as probabilidades das 

partículas neutras interagirem com os núcleos dos átomos do meio hospedeiro e causarem 

diversos efeitos (absorção e espalhamento).  Também podemos explicitar a presença de uma 

fonte externa fixa de nêutrons por grupo (cálculo típico de blindagem dessas partículas), 
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distribuída nas regiões de interesse.  No caso simulado (Figura 5), consideramos a presença 

da fonte fixa na zona material 1.  Ainda, existe a possibilidade de se observar a diferença de 

intensidade do fluxo angular médio de um grupo de energia com o outro.  O cálculo desses 

fluxos apresenta uma medida de exposição à radiação em todo o domínio espacial simulado. 

 

 
 

Figura 6. Parâmetros físico-materiais 
 

A janela de resultados, mostrada na Figura 7, exibe os fluxos angulares e escalares, e as taxas 

de fuga de nêutrons nos contornos externos do domínio, por grupo de energia.  A impressão 

desses valores no próprio simulador deixou o programa muito mais dinâmico, pois o usuário 

não necessita mais recorrer a arquivos de texto, fora do simulador para conferir alguns dados. 

 

 
 

Figura 7. Resultados numéricos para o problema modelo 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

O Simulador Computacional desenvolvido apresenta características bem definidas no 

desenvolvimento e entendimento da modelagem computacional apresentada, em problemas 

de blindagem de nêutrons para os casos unidimensionais e com dois grupos de energia.  Os 

resultados apresentados são de fácil compreensão e podem ser avaliados por um usuário que 

não possua um conhecimento físico ou matemático, tão específicos dos problemas tratados.  
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O uso de cores e saídas gráficas facilitam essa compreensão.  Foi acrescentado a esse 

simulador uma opção onde pode ser impresso um relatório que contém os principais dados de 

interesse dessas modelagens. 

 

Os resultados apresentados pelo método SGF, com a presença de dois grupos de energia, 

foram comparados com o tradicional método DD (Tabela 1).  Pelos resultados apresentados 

(desvios relativos percentuais iguais à zero) podemos afirmar que o método espectro-nodal 

SGF está validado para cálculos de fonte-fixa, unidimensionais, espalhamento isotrópico e 

considerando a formulação multigrupo.  Esses resultados estão sendo incorporados ao 

simulador de forma gradativa. 

 

Propomos dar continuidade a esse estudo, com a implementação da modelagem 

computacional de problemas com a presença de mais de dois grupos de energia (multigrupo 

mesmo) e várias dimensões espaciais em geometria Cartesiana.  No futuro também serão 

adicionados a esse simulador, estudos de problemas globais de reatores nucleares, tais como 

estimação do fator de multiplicação efetivo ( effk ), distribuição de potência, cálculos de 

reatividade em modelos nucleares etc.  Uma modelagem para um problema unidimensional, 

para cálculos globais de reatores nucleres (distribuição de potência e keff), usando o método 

DD, já foi implementado mas os seus resultados aqui não serão apresentados, fazendo parte 

do escopo de trabalhos futuros.  O próximo passo dessa simulação é o uso de métodos 

espectro-nodais aplicado a problemas globais de reatores nucleares.  Aqui também podemos 

inserir o desenvolvimento das condições de contorno especiais tipo albedo [12-14].  Esses 

casos inicialmente serão feitos com uma dimensão e um grupo de energia e depois ampliados 

para mais dimensões em coordenadas cartesianas e com o modelo multigrupo (vários grupos 

de energia).  
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