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RESUMO

O problema de Otimização do Gerenciamento de Combust́ıvel Intra-Núcleo (In-Core Fuel Management
Optimization; OGCIN), ou otimização do projeto de Padrões de Carregamento (PCs) são denominações
para o problema de otimização associado à operação de recarga de combust́ıvel em um reator nuclear.
A OCGIN é considerada um problema de dif́ıcil resolução, pois considera aspectos da otimização com-
binatória e cálculos de análise e f́ısica de reatores. A fim de validarmos algoritmos para a solução da
OGCIN, são utilizados problemas benchmark tais como o Problema do Caixeiro Viajante (PCV), pelo
fato de ser considerado, assim como a OGCIN, um problema NP-dif́ıcil [1]. No presente trabalho, im-
plementamos o algoritmo Population-Based Incremental Learning (PBIL) com a codificação binária e a
codificação Gray e os aplicamos à otimização do PCV simétrico Oliver30 e PCV assimétrico Rykel48 e
implementamos apenas a codificação Gray na aplicação da OGCIN do ciclo 7 da Usina Nuclear de Angra
I, onde comparamos seu desempenho com a codificação binária em [2]. Os resultados em média foram
de 1311 e 1327 ppm de Boro para as codificações binária e Gray, respectivamente, ressaltando que a
codificação binária obteve um valor máximo de 1330 ppm, enquanto o código Gray obteve um valor de
1401 ppm, mostrando superioridade, pois a concentração de Boro é um indicador do prolongamento de
ciclo de PCs.

1. INTRODUÇÃO

A Otimização do Gerenciamento de Combust́ıvel Intra-Núcleo (OGCIN), ou otimização
do projeto de Padrões de Carregamento (PCs) são denominações para o problema da
otimização associada à operação da recarga de combust́ıvel em um reator nuclear, que é
um problema clássico em Engenharia Nuclear. A OGCIN é considerada um problema de
dif́ıcil resolução tanto por ser classificado como NP-dif́ıcil [1] levando em conta aspectos
da otimização combinatória, quanto pela complexidade dos cálculos de análise e f́ısica
de reatores. O núcleo do reator de Angra 1, por exemplo, que contém 121 Elementos
Combust́ıveis (ECs), possui um número de permutações no núcleo de aproximadamente
8, 09 · 10200 PCs posśıveis. Porém, existem simetrias no núcleo e regras de colocação de



ECs, o que faz com que este número caia para aproximadamente 1, 3 · 1013, que é um
número ainda muito alto para resolver o problema por enumeração. Com esse número
de combinações levaŕıamos 62 mil anos para que pudéssemos avaliar todas as possibili-
dades, considerando um tempo de execução de código de reatores de aproximadamente
0,15 segundos [3] para cada avaliação de PC. O algoritmo PBIL é uma Metaheuŕıstica
de Otimização usada para a OGCIN tal como mostrado em [4], haja visto seu potencial
na otimização de outros problemas complexos, como o Problema do Caixeiro Viajante
(PCV) [5], [6], [7]. Partindo deste preceito, o presente trabalho visa investigação do algo-
ritmo evolucionário PBIL utilizando o Código Gray como forma de codificar sua população
binária, aplicando-o à OGCIN. O restante do trabalho está organizado da seguinte forma:
na seção 2 apresentamos os aspectos básicos da OGCIN e as particularidades do problema
do padrão de carregamento de Angra I. Na seção 3 a descrição do Algoritmo PBIL, do
Código Gray, dos PCVs e o método Random Keys. Na seção 4, os resultados do PBIL
utilizando o Código Gray aplicado tanto aos PCVs quanto à OGCIN. Na seção 5 são
expostas as conclusões e futuros passos da pesquisa.

2. PROBLEMA DE OTIMIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL NUCLEAR

A recarga de um reator nuclear faz-se necessária quando a queima de Elementos Com-
bust́ıveis (EC) no núcleo do reator não é suficiente para manter o reator funcionando a
potência nominal ou após um peŕıodo de operação chamado de ciclo.

Devido ao fato de a queima do EC depender do tempo de exposição e de sua posição
no núcleo do reator, é comum que após cada ciclo os ECs apresentem caracteŕısticas
neutrônicas diferentes, de modo que, no processo de recarga de combust́ıvel, cerca de 1/3
dos ECs são substitúıdos por novos. Sendo assim, o núcleo do próximo ciclo é formado
por ECs novos e por ECs remanescentes, e a combinação formada por eles gera um novo
PC.

A OGCIN consiste em determinar o PC de forma que satisfaça as regras de simetria
do núcleo do reator e prolongue a duração do ciclo de recarga, atendendo a restrições de
segurança [8].

Para a otimização dos ECs, é posśıvel utilizar a simetria de 1/8 de núcleo, apresen-
tada na Fig. 1, na qual temos 21 ECs. Mantendo o elemento central fixo, e com ECs
de quarteto só sendo permutados com outros elementos de quarteto (ECs localizados nos
eixos de simetria) e elementos de octeto apenas permutados com outros de octetos (ECs
fora do eixo de simetria) temos um problema com 10! · 10! soluções posśıveis, o que nos
fornece um espaço de busca com 1, 3 · 1013 soluções candidatas (PCs) posśıveis. (Para
maiores detalhes, v. [9] e [3]).

Para a avaliação de cada núcleo é utilizado o código de F́ısica de Reatores RECNOD [9],
utilizado para o ciclo 7 de Angra I. Os parâmetros nucleares fornecidos pelo RECNOD
são, entre outros, a Máxima Potência Média Relativa (Prm) entre os ECs e a Concen-
tração de Boro (CB) [9], [10]. Os valores de CB fornecidos pelo código RECNOD são
dados pelo equiĺıbrio do Xenônio, o que não prejudica o processo de otimização à respeito
da segurança, fazendo também com que haja um esforço computacional menor [3]. Em [9]
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Figura 1: Representação da vista superior do reator: (a) vista superior com
os 121 ECs e suas simetrias de 1/4 e 1/8; (b) simetria de 1/8 em destaque,

mais os elementos de quarteto e octeto

foi demonstrado que é posśıvel extrapolar e prever o ciclo com base na CB no equiĺıbrio de
Xenônio, de tal maneira que 4 ppm são, aproximadamente, equivalentes a um Dia Efetivo
a Plena Potência (DEPP).

De acordo com Chapot [9] para um PC ser considerado seguro, é necessário que Prm ≤
1, 395. A função fitness da OGCIN é dada por:

fitness =


1

CB

, se Prm ≤ 1, 395

Prm, caso contrario

(1)

A busca por PCs que otimizem a queima de combust́ıvel nuclear é de suma importância,
pois assim consegue-se um número maior de DEPP, que por outro lado equivale a um
ganho de algumas centenas de milhares de dólares [10].

3. PBIL UTILIZANDO O CÓDIGO GRAY

3.1. Algoritmo PBIL

O algoritmo Aprendizagem Incremental Baseada em Populações, do inglês Population-
Based Incremental Learning, dáı a sigla PBIL, foi apresentado em [5]. PBIL é um algo-
ritmo evolutivo baseado nos prinćıpios do Algoritmo Genético (AG) e da aprendizagem
competitiva.

O algoritmo utiliza um vetor de probabilidades (~P ) com valores reais entre 0,00 e 1,00, a
cada elemento, que ao ser decodificado gere indiv́ıduos binários que apresentem as melho-
res soluções para o problema a ser otimizado. Por exemplo, o especifica a probabilidade de
cada elemento obter o valor “1”, desta forma, um vetor probabilidade, para um problema
com oito bits, a ser obtido ao final do processo de busca é apresentado na Fig. 2.
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Figura 2: Representação de um posśıvel Vetor de Probabilidades ao final do
processo de otimização

Tal vetor, ao ser decodificado, irá gerar, com certa probabilidade, a matriz população (Iij)
com os indiv́ıduos apresentados na Fig. 3.

Figura 3: Representação de quatro posśıveis indiv́ıduos gerados à partir do
Vetor de Probabilidades da Fig. 2

Como no algoritmo PBIL toda a população de indiv́ıduos é definida a partir do vetor
probabilidade, os operadores empregados para a evolução desta população não são defini-
dos sobre a população, como acontece no AG, mas sim no vetor de probabilidades. E para
que ocorra a variação nos valores de cada elemento do vetor de probabilidades é necessária
a atualização deste a cada geração de uma população. Esta atualização é feita utilizando
dois vetores e, possivelmente, uma mutação. Os vetores são o que possui a melhor ava-
liação da fitness e o vetor que possui a pior avaliação da fitness. O melhor vetor é aquele
que altera o vetor de probabilidades de forma que este se aproxime de sua representação.
O pior vetor é aquele que altera o vetor de probabilidades de forma que este se afaste de
sua representação. Existindo assim, funções para a atualização do vetor de probabilidades.

Para o melhor vetor:

P g+1
j = P g

j × (1− Lrpos) + IMj × Lrpos (2)

Para o pior vetor:

P g+1
j = P g

j × (1− Lrneg) + IMj × Lrneg (3)

Para a mutação:

P g+1
j = P g

j × (1− Irmut) + vm× Irmut (4)

Onde:
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Lrpos: taxa de aprendizagem positiva;
Lrneg: taxa de aprendizagem negativa;
Irmut: taxa de incremento da mutação;
P g
j : valor do vetor de probabilidades no elemento j na geração g;
IMj: valor do melhor indiv́ıduo no elemento j;
vm: valor sorteado para ser 0 ou 1.

Neste caso, para o pior vetor, segundo [6], há uma condição. Os elementos do pior vetor
são comparados aos do melhor, onde o valor no elemento j (0 ou 1), se iguais, permanece.
Caso sejam diferentes, é então alterado como segue a Equação 3, fazendo com que o vetor
de probabilidades seja afastado deste indiv́ıduo.

Para o caso da mutação, há o sorteio de um valor aleatório (δ) entre 0 e 1, onde o mesmo
é comparado ao valor do parâmetro ProbMut. ProbMut é a Probabilidade de Mutação,
parâmetro que rege a chance de que ocorra a mutação na população. Caso o valor sor-
teado seja menor do que este parâmetro, acontece então a mutação. Sendo verdadeira a
condição anterior, que possibilita a ocorrência da mutação, há um novo sorteio, um valor
aleatório (ω) entre 0 e 1, funcionando como a porcentagem de que se gere o valor “1”
em vm, ou seja, se ω for maior que 0, 5, vm será igual à “1”, caso contrário será igual à “0”.

De uma forma ou de outra, a mutação alterará o vetor de probabilidades aumentando
ou diminuindo as chances de que o “1”seja gerado através da Taxa de Incremento (Irmut),
sem favorecer qualquer direção do espaço de busca. A Irmut desempenha um papel similar
ao que é feito pela Lrpos e Lrneg. Enquanto Lrpos e Lrneg são relacionadas ao melhor e
pior vetor, respectivamente, a Irmut é relacionada ao quanto a mutação alterará o valor
do elemento correspondente, como mostra a equação 4 [5]. O pseudocódigo do algoritmo
PBIL é apresentado a seguir na Fig. 4.

Figura 4: Pseudocódigo do Algoritmo PBIL

3.2. Código Gray

Inicialmente apresentado por Frank Gray em 1953, foi uma codificação utilizada para
conversão de sinais analógicos para digitais [11]. Gray propôs um código onde os números
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inteiros adjacentes quando representados em binário, difeririam em apenas um bit, o que
não ocorre com a representação padrão (ou de base 2), como ilustrado na Tabela 1.

Tabela 1: Números inteiros representados pelas formas Padrão e Gray

Números Inteiros
Representação Binária
Padrão Gray

1 0001 0001
2 0010 0011
3 0011 0010
4 0100 0110

Na Tabela 1 vemos que na representação binária, utilizando a forma padrão, do número
inteiro 2 por exemplo, difere em dois bits em relação à representação binária do número
inteiro 1 e em um bit para a representação binária do número inteiro 3. Já no código
Gray a representação binária do 2, difere apenas em um bit, tanto para representação
binária do 1, quanto à do 3. E esta diferença em apenas um bit está presente nas de-
mais representações binárias de números adjacentes. Levando em conta que as posśıveis
soluções presentes no espaço de busca são representadas por estes indiv́ıduos binários, sua
decodificação influencia o desempenho do algoritmo.

Baluja [6] apresentou que o PBIL obteve melhoria em todos os problemas desenvolvidos
com o código Gray quando comparado à codificação binária padrão e Caldas [12] demons-
trou em um exemplo de problema hipotético que as chances de encontrar o indiv́ıduo mais
apto podem ser maiores quando se utiliza a codificação Gray.

3.3. Problema do Caixeiro Viajante

O Problema do Caixeiro Viajante (PCV) é um clássico problema de análise, e referência,
em otimização combinatória, classificado como NP-dif́ıcil [1]. Existem dois principais
tipos de PCV: os simétricos e os assimétricos. No PCV simétrico dadas duas cidades i
e j diferentes, a distância dij para ir de uma a outra é igual ao caminho inverso, isto é,
dij = dji, enquanto que no assimétrico dij 6= dji. O objetivo do PCV é visitar todas as
cidades uma única vez, retornando para a cidade inicial, e assim, determinar o trajeto de
menor distância a ser percorrida. Consequentemente, o PCV simétrico tem [(n − 1)!/2]
soluções posśıveis, já o assimétrico possui (n − 1)! (onde n corresponde ao número de
cidades do problema), e apesar da simples formulação, o PCV é um problema de dif́ıcil
solução. Para problema do Oliver30, que possui 30 cidades, teremos 29!/2 permutações, o
que nos fornece aproximadamente 4, 42 · 1030 posśıveis soluções enquanto que o Rykel48,
que possui 48 cidades, teremos 47! permutações, o que nos fornece 2, 59 · 1059 e levando
em consideração o tempo de avaliação de cada solução (fitness), no código apresentado,
de 9, 266 · 10−6s, levaŕıamos um total de aproximadamente 1, 3 · 1018 anos para avaliar
todas as soluções por enumeração para o Oliver30 e 7, 60 · 1046 anos para o Rykel48. É
mais do que o tempo estimado da existência do universo em anos (mais de 13 bilhões de
anos) para os dois casos.
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3.4. Codificação utilizando Random Keys

Para um problema com N dimensões, a codificação requer uma string igual ao valor de
S, resultado da Eq. 5. Esta string é dividida em substrings, onde cada uma destas irão
representar uma dimensão do problema. Uma substring possui comprimento C, onde C
é dada pela Eq. 6. Cada substring binária deve ser decodificada em um número inteiro
no intervalo de [0;N − 1]. Com isso, é utilizado então o processo baseado no Random
Keys [13].

S = N · log2N (5)

C = log2N (6)

Neste processo o número gerado a partir da substring é relacionado a um vetor de números
inteiros. Os números que foram decodificados são então ordenados de forma crescente.
No caso de empate nos valores decodificados inteiro das chaves, a decodificação, cujo
a substring vem primeiro na sequência de bits, vem primeiro na ordenação final. A
Fig. 5 apresenta um exemplo de problema com quatro dimensões do processo descrito
anteriormente (baseado em [7]).

Figura 5: Representação de dois indiv́ıduos e codificação de soluções para
um problema com 4 dimensões: (a) indiv́ıduos binários obtidos a partir do

vetor de probabilidades; (b) decodificação dos indiv́ıduos e os números
inteiros associados abaixo; (c) resultado após a aplicação do Random Keys,

representando duas soluções posśıveis para o problema.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A implementação do Algoritmo PBIL, apresentado neste trabalho, foi desenvolvida em
linguagem C, no ambiente de programação Visual Studio Community 2015 (fornecido gra-
tuitamente na web pela Microsoft Corporation). Os experimentos foram desenvolvidos
em uma máquina com processador Intel R© Core i7, com 3.40 GHz (8 GB RAM), 64-bits
e Sistema Operacional Windows 8.

Adiante serão apresentados os resultados obtidos na execução de 500 experimentos usando
o PBIL com o Código Gray comparando-os aos 500 experimentos realizados com o PBIL
canônico (codificação binária base 2) no problema do PCV Oliver30 e Rykel48. E em
seguida apresentamos os resultados obtidos em 10 experimentos executados pelo PBIL
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com Código Gray e comparando-os aos resultados apresentados em [2] na OGCIN. Os
parâmetros utilizados no algoritmo PBIL foram baseados nos resultados apresentados
em [2] quando se utilizou todas as etapas do mesmo.

4.1. PCV Oliver30

Os experimentos realizados contaram com 100 indiv́ıduos na população e um critério de
parada de 10.000 gerações, resultando em 1.000.000 de avaliações (mı́nimo do problema é
aproximadamente 423, 74). Na Tabela 2 estão dispostos a média, desvio padrão e mediana
dos 500 experimentos utilizando tanto a codificação padrão quanto o código Gray.

Tabela 2: Médias, Desvios Padrões e Mediana dos 500 experimentos
realizados com a codificação Padrão e com Código Gray

Padrão Gray
Média 469,65 437,45
Desvio Padrão 22,18 18,83
Mediana 468,22 425,27

Na Fig. 6 temos o gráfico com as médias da primeira geração e depois a cada 1000
gerações. As barras apresentam uma confiabilidade nos resultados de 95%, extráıda pela
distribuição t-student para 500 experimentos. Os valores obtidos pelo t-student foram de
1, 95 e 1, 65 para a codificação padrão e código Gray, respectivamente, por este motivo
não são viśıveis no gráfico.

Figura 6: Médias dos experimentos realizados com o PBIL canônico e com
PBIL usando Código Gray

Na Tabela 2, vemos como o código Gray foi mais eficiente. Uma medida de dispersão
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menor do que a apresentada pela codificação Padrão, demostrando ser mais conciso com
os resultados. Assim como as de tendência central, tanto a média quanto a mediana ob-
tiveram valores menores, observando que a mediana do código Gray obteve valor menor
do que a média deste, fato este nos diz que a maioria dos resultados foram inferiores à
média, o que é desejado para um problema de minimização. Destaca-se que na utilização
das duas codificações foi posśıvel encontrar o mı́nimo do problema (423, 74), mas que para
a codificação padrão foram em apenas 2 experimentos enquanto que para a codificação
Gray foram em 65 experimentos.

No gráfico podemos observar que a população tanto para codificação padrão quanto do
código Gray, sofreu convergência por volta das 3.000 gerações. Obtendo como uma média
de avaliações para quando converge de 236.075 e 172.479 para padrão e Gray, respectiva-
mente.

4.2. PCV Rykel48

Os experimentos realizados contaram com 100 indiv́ıduos na população e um critério de
parada de 10.000 gerações, resultando em 1.000.000 de avaliações (mı́nimo do problema
é de 14.422). Na Tabela 3 estão dispostos a média, desvio padrão e mediana dos 500
experimentos utilizando tanto a codificação padrão quanto o código Gray.

Tabela 3: Médias, Desvios Padrões e Mediana dos 500 experimentos
realizados com a codificação Padrão e com Código Gray

Padrão Gray
Média 16.362 15.620
Desvio Padrão 527 465
Mediana 16.341 15.555

Na Fig. 7 temos o gráfico com as médias da primeira geração e depois a cada 1000
gerações. As barras apresentam uma confiabilidade nos resultados de 95%, extráıda pela
distribuição t-student para 500 experimentos. Os valores obtidos pelo t-student foram de
46 e 41 para a codificação padrão e código Gray, respectivamente, por este motivo não
são viśıveis no gráfico.

Na Tabela 3, vemos como o código Gray foi mais eficiente. Uma medida de dispersão
menor do que a apresentada pela codificação Padrão, demostrando ser mais conciso com
os resultados. Assim como as de tendência central, tanto a média quanto a mediana obti-
veram valores menores, observando que a mediana do código Gray obteve valor menor do
que a média deste, fato este nos diz que a maioria dos resultados foram inferiores à média,
o que é desejado para um problema de minimização. Destaca-se que na utilização das
duas codificações não foi posśıvel encontrar o mı́nimo do problema (14.422), mas que para
a codificação padrão o melhor resultado foi de 14.984 enquanto que para a codificação
Gray foi de 14.724.

No gráfico podemos observar que a população tanto para codificação padrão quanto do
código Gray, sofreu convergência por volta das 4.000 gerações. Obtendo como uma média
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Figura 7: Médias dos experimentos realizados com o PBIL canônico e com
PBIL usando Código Gray

de avaliações para quando converge de 358.157 e 307.251 para padrão e Gray, respectiva-
mente.

4.3. Recarga de Combust́ıveis Nucleares

Para o problema da Recarga de Combust́ıveis Nucleares, foram utilizados 100 indiv́ıduos
na população e um critério de parada de 1.000 gerações, totalizando 100.000 avaliações.
Na Tabela 4 estão dispostos a média, desvio padrão e mediana dos 10 experimentos rea-
lizados utilizando a codificação padrão e o código Gray.

Tabela 4: Médias, Desvios Padrões e Mediana dos 10 experimentos
realizados com a codificação Padrão e com Código Gray (CB/Prm)

Padrão Gray
Média 1311/1,378 1327/1,379
Desvio Padrão 16/0,010 63/0,016
Mediana 1315/1,375 1325/1,381

Na Fig. 8 temos o gráfico com as médias da primeira geração e depois a cada 100 gerações.
As barras apresentam uma confiabilidade nos resultados de 95%, obtidas pela distribuição
t-student para 10 experimentos.

Analisando a Tabela 4, em média o código Gray foi melhor, superior em 16 ppm de
Boro, na mediana foi superior indicando um número maior de indiv́ıduos mais aptos,
mas com uma medida de dispersão maior, indicando mais variabilidade nos resultados.
O maior valor de CB para a codificação padrão foi de 1330 ppm, ou seja, o maior valor
encontrado pela codificação padrão foi aproximadamente a encontrada em média pela
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Figura 8: Médias dos experimentos realizados com o PBIL canônico e com
PBIL usando Código Gray e as barras com intervalo de confiança de 95%

codificação Gray (1327 ppm), que obteve como maior concentração 1401 ppm de Boro.

Contudo vemos na Fig. 8 que utilizando o código Gray o desempenho do algoritmo desde
o ińıcio foi melhor, tendo na primeira geração um intervalo de confiança maior, o que
pode ser interpretado como maior varredura do espaço de busca no começo e esperava-se
uma continua redução desta, o que não ocorreu, enquanto que a codificação padrão esteve
em constante decĺınio.

5. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos utilizando o Código Gray foram superiores à codificação Padrão no
problema do PCV. Mas para o problema da Recarga de Combust́ıveis Nucleares não houve
uma melhora estatisticamente significativa. Vale ressaltar que obteve-se como maiores
valores para CB de 1330 e 1401 para codificação Padrão e Código Gray, respectivamente,
resultando em um ganho de 17 DEPPs com Código Gray, ou seja, este apesar de pouca
melhoria, ainda rendeu uma economia de algumas centenas de milhares de dólares.

Haja visto potencial para a utilização do Código Gray como forma de codificação binária
(pelo menos para problemas como PCV), os próximos passos da pesquisa se darão em um
estudo mais detalhado acerca do método, para uma nova aplicação à OGCIN.
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