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RESUMO 
 
O fenômeno físico de transporte de partículas neutras num meio hospedeiro é de interesse em diversas 
aplicações científicas, e.g., reatores nucleares, cálculos de blindagem, proteção radiológica, medicina nuclear, 
agronomia, ciência dos materiais, prospecção de petróleo etc. Em todas essas áreas existe a necessidade de uma 
descrição precisa do transporte das partículas no meio hospedeiro.  Nesta classe de aplicações encontram-se os 
problemas de blindagem de nêutrons, também denominados de problemas de “fonte-fixa”, onde a interação das 
partículas com o meio não produz novos nêutrons, i.e., meio não-multiplicativo.  Neste contexto, o 
desenvolvimento de ferramentas que modelem esses problemas é relevante e de um retorno benéfico para a 
sociedade.  Neste trabalho, propomos o desenvolvimento da modelagem matemática e computacional 
determinística do transporte de nêutrons usando a equação linearizada de Boltzmann aplicados a problemas de 
blindagem de nêutrons.  Aqui apresentamos também o desenvolvimento de um método espectro-nodal (malha 
grossa) considerando o fenômeno do espalhamento como sendo linearmente anisotrópico.  Mostramos os 
resultados usando um aplicativo computacional, desenvolvido em linguagem Java, versão 1.8.0_91. 
 
Palavras-chave: Modelagem computacional determinística, ordenadas discretas, blindagem de nêutrons, cálculos 
de fonte-fixa, neutrônica computacional determinística. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
Para fazermos a modelagem matemática e computacional, via escola determinística, do 
problema do transporte de nêutrons em cálculos de blindagem fazemos uso de uma equação, 
frequentemente denominada equação linearizada de Boltzmann, devido à sua similaridade 
com a expressão obtida por L. Boltzmann para a teoria da cinética dos gases [1]. Essa 
equação de transporte de nêutrons é integro-diferencial parcial linear, com as hipóteses 
simplificadoras que as partículas interagem com o meio hospedeiro sem afetar sua estrutura e 
não interagem entre si.  Representa um balanço entre produção e perda de partículas, sendo 
que em sua generalidade é dependente de sete variáveis independentes: três espaciais, sendo a 
geometria cartesiana a mais usada (x;y;z), duas angulares (j ,µ ), uma energética (E) e uma 
variável temporal (t). 
 
Os métodos tradicionais de solução numérica da equação de transporte de nêutrons são muito 
complexos e, em geral, de alto custo computacional. Para gerarmos soluções numéricas mais 
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eficientes, formulações simplificadas devem ser utilizadas. Estes métodos numéricos 
discretizam as variáveis do espaço de fase e usam vários esquemas diretos ou iterativos para 
resolver o sistema de equações lineares e algébricas resultante. A variável E (energia) é 
tratada pela convencional aproximação multigrupo [1]. A variável angular é tratada seguindo 
várias metodologias: a aproximação da difusão [1], a expansão em harmônicos esféricos [2], 
a aproximação de ordenadas discretas SN [3], entre outras. A variável espacial pode ser 
discretizada por métodos de malha fina, e.g., Diamond Difference (DD) [3]; métodos de 
malha média, e.g., métodos de elementos finitos [4]; ou métodos de malha grossa, e.g., os 
métodos nodais [5,6]. A variável temporal também pode ser tratada por métodos de malha 
fina, média e grossa. Entretanto, neste trabalho nos concentraremos apenas em problemas 
independentes do tempo. 
 
Neste contexto, estamos interessados na investigação da precisão de um método de malha 
grossa, proposto para a modelagem do problema unidimensional de transporte de nêutrons, 
com uma velocidade, espalhamento linearmente anisotrópico, independente do tempo e com 
fonte interior fixa conhecida, usando a equação linearizada de Boltzmann [1] para cálculos de 
blindagem de nêutrons. 
 
Uma forma simplificada, mas eficiente, do tratamento da variável angular, que indica a 
direção do movimento das partículas é a discretização desta variável segundo o convencional 
método de ordenadas discretas ou método SN [3]. A formulação SN é uma das mais 
tradicionais aproximações na teoria linear do transporte de nêutrons.  Consiste em fazer com 
que a variável angular assuma um conjunto discreto de direções (ordenadas discretas) na 
equação de transporte. As integrais do fluxo angular de nêutrons que aparecem nos termos de 
fonte são aproximadas numericamente por esquemas de quadraturas de Gauss-Legendre [3]. 
 
Nesse trabalho fazemos inicialmente um estudo das soluções (análise espectral) das equações 
de transporte de nêutrons na formulação de ordenadas discretas (SN).  Essa análise espectral 
nos dá subsídios para a arquitetura das equações dos métodos espectro-nodais [7-9], que são 
usados na discretização das variáveis espaciais das equações SN, em cálculos de blindagem de 
nêutrons.  Esses métodos, metodologia introduzida há menos de 30 anos [7,9], são algébrica e 
computacionalmente mais trabalhosos que os métodos numéricos determinísticos tradicionais 
de malha fina, e.g., o método DD [3], porém, apresentam mais precisão nas soluções 
numéricas para grades espaciais relativamente mais grossas; por este motivo, estes métodos 
numéricos e seus possíveis algoritmos para esquemas iterativos e diretos de solução têm sido 
largo objeto de estudos nos últimos anos.  Essa análise espectral enseja o desenvolvimento do 
método espectro-nodal MED, cf., Método Espectral Determinístico [10,11]. 
 
As modelagens computacionais apresentadas no artigo foram implementadas e validadas num 
aplicativo desenvolvido em linguagem Java, versão 1.8.0_91.  Os resultados obtidos com o 
método MED são comparados com o tradicional método de malha fina DD e o método 
espectro-nodal SGF [9], cf., spectral Green´s function. 
 
A seguir fazemos um pequeno resumo dos tópicos que compõe esse trabalho. Na seção 2 
apresentamos os fundamentos matemáticos que são usados para a obtenção das equações 
constitutivas do método MED. Na seção 3 apresentamos resultados numéricos para um problema-
modelo típico para essa modelagem. Apresentamos aqui também o simulador computacional, 
arquitetado em linguagem JAVA, usado para as representações das simulações do problema-
modelo e na seção 4 apresentamos as conclusões e sugestões para trabalhos futuros. 
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2. FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS 
 
A equação de transporte de nêutrons monoenergética em geometria unidimensional, 
estacionária, com espalhamento linearmente anisotrópico, fonte fixa, independente do tempo 
e na formulação das ordenadas discretas (SN), possui a forma 
 

N N
S0 m S1

m m T m n n n n n
n 1 n 1

(x) 3 (x)d (x) (x) (x) (x) (x) Q(x)
dx 2 2

m 1: N, 0 x H.
= =

s µ s
µ y +s y = y w + µ y w +

= < <

å å  
 

(1) 

 
A notação aqui é convencional [3].  A variável dependente m (x)y  é o fluxo angular de 
nêutrons, as quantidades T (x)s , S1(x)s  e S0 (x)s  são as seções de choque macroscópicas 
total, de espalhamento linearmente anisotrópico e isotrópico respectivamente.  O valor N 
representa a ordem da quadratura de Gauss-Legendre [3].  Os mµ  são as ordenadas discretas 
que são as raízes dos polinômios de Legendre N mP ( ) 0µ =  e os mw  são os pesos da 
quadratura.  A quantidade Q(x) representa a fonte fixa isotrópica distribuída nas regiões 
homogêneas do domínio espacial. 
 
A Eq. (1) possui as seguintes condições de contorno prescritas 
 

m m
m

m m

f (x) / x 0, se 0 ,
(x)

g (x) / x H, se 0, m 1: N.
= µ >ì

y = í = µ < =î
 

(2) 

 
2.1. Discretização Espacial 
 
Considere agora uma grade espacial arbitrária Γ definida em um domínio unidimensional D 
de comprimento H, como mostrada na Figura 1. A grade espacial é composta por J nodos 
espaciais Γj de comprimento hj. Cada nodo espacial possui parâmetros físico-materiais 
constantes. 
 

 
 

Figura 1:  Grade espacial Γ em um domínio unidimensional D de comprimento H 
 
2.2. Análise Espectral das Equações SN 
 
A Eq.(1), definida num nodo homogêneo arbitrário jG  assume a forma 
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N N
S0 j m S1j

m m Tj m n n n n n j
n 1 n 1

3d (x) (x) (x) (x) Q
dx 2 2

m 1: N , j 1: J.
= =

s µ s
µ y +s y = y w + µ y w +

= =

å å  
 

(3) 

 
A solução geral analítica do sistema de equações diferenciais ordinárias, representado na Eq. (3) 
pode ser escrita na forma 
 

h p
m m m(x) (x) , m 1: N,y = y +y =  (4) 

 
onde p denota a solução particular e h indica a componente homogênea da solução geral do 
sistema de equações (3).  A solução particular, com Qj constante, assume a forma 
 

jp
m aj Tj S0 j

aj

Q
, onde .y = s = s -s

s
 

(5) 

 
Para determinarmos uma solução elementar homogênea h

m (x)y  vamos considerar a 
expressão  
 
h
m, m Tj j 1/2(x) a ( )exp( (x x ) / ), m 1:N ,J -y = J s - J =  (6) 

 
onde j 1/ 2x - é o contorno esquerdo do nodo arbitrário jG , como visto na Figura 1.  Se 
substituirmos a Eq. (6) na parte homogênea da Eq. (3) obtemos o problema de autovalor 
 
N

0 j nmn
1j n n n m

n 1 m m

c 3 1c a ( ) a ( ),m 1: N,
2 2=

ì üwé ùdï ï- - µ w J = J =í ýê úµ µ Jï ïë ûî þ
å  

(7) 

 
onde 0 j S0 j Tjc /= s s , 1j S1j Tjc /= s s  e mnd  é o delta de Krönecker. 
 
A Eq. (7) pode ser escrita numa forma compacta como 
 

1Aa( ) a( ) ,J = J
J

 
(8) 

 
onde A é uma matriz real quadrada, de ordem N x N e os autovalores J  são todos simétricos 
e aparecem aos pares, devido a também simetria da quadratura de Gauss-Legendre.  Para 

jxÎG  temos um conjunto linearmente independente de N autofunções m, (x)Jy  definidas na 
Eq. (6).  A solução geral analítica intra-nodal pode ser escrita na forma 
 

N
jh

m m Tj j 1/ 2
1 aj

Q
(x) a ( ) exp ( (x x ) / ) , 1: N, m 1: N ,-

=

y = a J -s - J + = =
så  

(9) 

onde os a  são parâmetros arbitrários a serem determinados. 
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2.3. Algoritmo de Solução do MED 
 
Resolvemos as equações de transporte de nêutrons, na formulação de ordenadas discretas 
(SN), partindo da obtenção dos parâmetros a  , que aparecem na Eq. (9) conhecendo-se 
inicialmente os fluxos que entram nos nodos espaciais homogêneos da grade mostrada na 
Figura 1, que funcionam como condições de contorno para esses nodos. Com esse 
procedimento, esperamos poder obter todos os outros fluxos angulares emergentes nos 
contornos e assim podermos calcular algumas grandezas de interesse nesse tipo de simulação 
como os fluxos escalares nos cantos e no interior dos nodos espaciais, as taxas de absorção 
nas regiões homogêneas do domínio espacial e as taxas de fuga de nêutrons nos contornos 
externos desse mesmo domínio.  O método MED utiliza as estimativas dos fluxos angulares 
incidentes em um nodo espacial para determinar os fluxos angulares que emergem nos cantos 
desses mesmos nodos.  Este cálculo é realizado inicialmente obtendo os autovalores J  e os 
autovetores ma ( )J  da Eq.(7).  A seguir fazemos o cálculo dos parâmetros a , através da Eq. 
(9). Já com os valores obtidos realizamos o cálculo dos fluxos na saída do nodo, também 
usando a Eq. (9). 
 
Para compreendermos a dinâmica do cálculo dos fluxos angulares emergentes no esquema 
iterativo é preciso que se defina o conceito de varredura na grade de discretização espacial 
para problemas unidimensionais.  Definimos como uma iteração de transporte, uma varredura 
partindo da esquerda ( x 0= ), calculando todos os fluxos emergentes ( m 0µ >  e m 0µ < ) do 
nodo e atingindo o fim do domínio espacial ( x H= ), usando a Eq. (9).  O processo iterativo é 
feito até que o critério de parada prescrito para a norma máxima do fluxo escalar seja 
alcançado.  O fluxo escalar é definido pela expressão  
 

N

n n
n 1

1(x) (x) .
2 =

f = y wå  
(10) 

 
 

3. RESULTADOS NUMÉRICOS 
 
Apresentamos aqui dois problemas modelos para ilustrarmos a validade da metodologia 
apresentada.  Em ambos os casos usamos a ordem da quadratura N = 4.  O problema-modelo 1 é 
composto por um domínio heterogêneo de quatro zonas materiais e quatro regiões para um 
comprimento total H = 20 cm (Figura 2).  As condições de contorno são do tipo vácuo à direita e 
prescrita, com valor 1, a esquerda do domínio espacial.  Foi acoplado ao simulador um gerador de 
quadraturas de Gauss-Legendre de ordem N arbitrária agilizando as simulações realizadas.  O 
comprimento utilizado em cada nodo foi de 5 cm.  Os parâmetros físico-materiais e o valor das 
fontes externas podem ser observados na Tabela 1. 
 

 
 

Figura 2:  Problema-modelo 1 
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Tabela 1:  Parâmetros físico-materiais do problema-modelo 1 
 

Zona Material 
Ts  (cm-1) S0s  (cm-1) S1s  (cm-1) Q 

1 1,0 0,90 0,50 0,0 
2 1,0 0,95 0,45 1,0 
3 1,0 0,93 0,50 0,0 
4 1,0 0,98 0,45 0,0 

 
O simulador computacional é um aplicativo desenvolvido na linguagem de alto nível JAVA, 
versão 1.8.0_91.  Com esse aplicativo podemos ter uma visão otimizada do problema-modelo 
apresentado na Figura 2. Na Figura 3, apresentamos a tela inicial deste simulador, onde são 
apresentados os dados iniciais da simulação a ser realizada. Nessa tela são introduzidas as 
condições de contorno, o número de zonas materiais e regiões, a ordem da quadratura de Gauss-
Legendre usada na simulação do problema-modelo. Estão implementados nesse aplicativo 
computacional os métodos DD (malha fina), SGF e MED (malha grossa). 
 

 
 

Figura 3:  Tela inicial do aplicativo computacional. 
 

Na Figura 4, apresentamos a tela onde carregamos os parâmetros físico-materiais dos 
problemas a serem modelados 
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Figura 4:  Parâmetros físico-materiais 
 
Na Figura 5 e Tabela 2 apresentamos os resultados para o fluxo escalar de nêutrons 
considerando os métodos numéricos DD, SGF e MED.  Pode-se observar que temos valores 
concordantes até a quarta casa decimal.  Na Tabela 2 apresentamos também os valores do 
total de iterações e tempos de CPU da simulação. 
 

 
 

Figura 5:  Resultados comparativos entre os métodos MED, DD e SGF 
 

Tabela 2:  Fluxo escalar de nêutrons 
 

Fluxo escalar 
(nêutrons/cm2.s) 

(x)f  

(0)f  (5)f  (10)f  (15)f  (20)f  Número 
total de 

iterações 

CPU 
(s) 

DD a 1,2100 6,1179 6,6295 1,5699 0,2266 1293 8,817 
SGF b 1,2100 6,1179 6,6295 1,5699 0,2266 14 0,061 
MED c 1,2100 6,1179 6,6295 1,5699 0,2266 15 0,003 

a Método Diamond Difference com 100 nodos por região. 
b Método spectral Green´s function com 1 nodo por região. 
c Método Espectral Determinístico com 1 nodo por região. 
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O segundo problema-modelo [12,13] é mostrado na Figura 6.  Os parâmetros físico-materiais e 
o valor das fontes externas podem ser observados na Figura 6.  Os resultados numéricos para o 
fluxo escalar são apresentados na Tabela 2 e Figura 7 
 

 
 

Figura 6:  Problema-modelo 2 
 

Tabela 2:  Fluxo escalar de nêutrons 
 

Fluxo escalar 
(nêutrons/cm2.s) 

(x)f  

(0)f  (20)f  (70)f  (100)f  Número 
total de 

iterações 

CPU 
(s) 

DD a 0,6082 0,0041 3,1739e-11c 2,4118e-14 279 0,420 
SGF b 0,6082 0,0041 3,1817e-11 2,4196e-14 4 0,039 
MED d 0,6082 0,0041 3,1817e-11 2,4197e-14 4 0,001 

a Método Diamond Difference com 200x500x300 nodos. 
b Método spectral Green´s function com 1 nodo por região. 
c Leia como 3,1739x10-11. 
d Método Espectral Determinístico com 1 nodo por região. 

 

 
 

Figura 5:  Resultados comparativos entre os métodos MED, DD e SGF 
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4.  CONCLUSÕES 
 

Os valores obtidos para o fluxo escalar no método espectro-nodal MED, considerando o 
espalhamento linearmente anisotrópico para os dois problemas modelos apresentados, 
apresentam boa concordância quando comparados com os resultados obtidos nos outros 
métodos, DD e SGF. A outra vantagem do MED, quando comparado com o método SGF é a 
sua simplicidade na obtenção das suas equações e implementação no aplicativo 
computacional, na linguagem JAVA.   Estamos dando sequência a esses com a obtenção das 
taxas de absorção nas regiões homogêneas e fugas nos contornos externos dos domínios 
espaciais dos problemas-modelo 1 e 2. 
 
O simulador computacional se mostrou uma ferramenta dinâmica e eficiente não somente 
pelo fato de ser de fácil utilização e programação, mas também de estar em desenvolvimento 
e aberto a novas atualizações. 
 
Estamos atualmente desenvolvendo esse estudo para cálculos globais de reatores nucleares 
(fator de multiplicação efetivo e distribuição de potência em regiões multiplicativas).  
Inicialmente estamos modelando problemas estacionários, unidimensionais, um grupo de 
energia e espalhamento isotrópico. 
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