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RESUMO 

 
De forma geral, a técnica de Análise de Sensibilidade consiste no estudo do 

comportamento da razão entre a variação dos resultados de saída e a variação 

dos parâmetros de entrada relacionados a um sistema físico. Esse estudo 

realizado no pressurizador de um reator nuclear, que é o componente 

responsável pelo controle da pressão dentro do vaso, é de fundamental 

importância na concepção da segurança de qualquer conceito de reator 

avançado. Sobretudo por sua característica de atuação passiva do 

pressurizador (não há spray), essa análise torna-se uma etapa indispensável 

para a segurança e desempenho do projeto do reator IRIS (International 

Reactor Innovative and Secure). O método direto, através do código 

MODPRESS, que representa o modelo do pressurizador do IRIS, tem 

necessitado de grande esforço computacional. Ao contrário desse método, as 

redes neurais artificiais (RNAs) depois de treinadas, são ferramentas rápidas e 

precisas. Além disso, estas também podem se utilizar de dados experimentais 

para seu treinamento e aprendizado. Caso as RNAs se mostrem satisfatórias 

nesse caso teórico, poderão ser usadas futuramente para mapeamento e 

previsão do comportamento de diversos fenômenos na operação desta planta. 

De posse dos resultados obtidos no presente trabalho, conclui-se que as redes 

neurais artificiais apresentam-se como alternativa ao código MODPRESS, bem 

como podem ser usadas como ferramenta para calcular o coeficiente de 

sensibilidade neste cenário. 

      
Palavras - chave: Análise de Sensibilidade, Redes Neurais Artificiais, Pressurizador, 

Reator IRIS. 
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ABSTRACT 

 

In general, the technique of sensitivity analysis studies the behavior of the ratio 

between the variation of output results and the variation of input parameters. 

This study performed in the reactor pressurizer, which is a component 

responsible for control of the pressure inside the vessel is of fundamental 

importance in designing the security of any concept of advanced reactor. Above 

all for his feature of passive action of the pressurizer (there is no spray), this 

analysis becomes a necessary step for safety and performance of the plant. 

The direct method through code MODPRESS, which represents the model of 

the pressurizer of the International Reactor Innovative and Secure (IRIS) has 

required large computational effort. Unlike this method, artificial neural 

networks, beyond fast, do not require that the behavior of the system is typically 

linear. Moreover, they can also use experimental data, for their training and 

learning. If the RNA are satisfactory in this theoretical case, may be used for 

future mapping and forecasting of the behavior of various phenomena in both: 

plant operation and small-scale experiment to be installed in CRCN-NE. Based 

on the results obtained in this study, one can conclude that the artificial neural 

networks are presented as an alternative to MODPRESS code, as well as a 

great tool to calculate the sensitivity coefficient.  

       

Keywords: Sensitivity Analysis. Artificial Neural Networks. Pressurizer. IRIS 

Reactor. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O futuro da energia nuclear depende do desenvolvimento de reatores que 

supram as novas necessidades energéticas da humanidade e que o façam de modo 

a respeitar, principalmente, os requisitos de segurança, já que um dos fatores mais 

preocupantes no uso pacífico da energia nuclear é a possibilidade de ocorrência de 

acidentes. 

Nesse sentido, o projeto do reator IRIS (International Reactor Innovative and 

Secure) visa a atender a quatro requisitos básicos para reatores da GERAÇÃO IV, 

quais sejam: aumento da segurança, resistência à proliferação nuclear, diminuição 

dos custos na produção de energia elétrica e redução do rejeito nuclear. Para atingir 

tal fim, todos os componentes de seu sistema primário (bombas, geradores de 

vapor, pressurizador e mecanismos de movimentação de barras de controle) estão 

situados dentro do vaso do reator. Consiste, portanto, em uma configuração integral 

que permite maiores vantagens em relação aos reatores de gerações anteriores. 

 Para a garantia de um funcionamento seguro e conseqüente inibição de 

possíveis acidentes, é importante a otimização de projetos de equipamentos de 

sistemas e de análise de segurança, assim como a monitoração constante das 

variáveis termodinâmicas envolvidas nos processos que ocorrem no reator e em 

seus componentes. 

 Além de ser relevante predizer o comportamento de tais variáveis, faz-se 

necessária a escolha de bons parâmetros que as influenciem, os quais podem ser 

obtidos de forma mais efetiva através da realização de uma eficaz análise de 

sensibilidade. Em geral, os estudos de sensibilidade feitos pelo método direto são 

realizados construindo-se as chamadas superfícies-respostas, que são o conjunto 

de todas as curvas-resposta relativas a cada variável para as alterações de todos os 

parâmetros considerados.  Entretanto, a utilização do sugerido procedimento pode 

demandar muito tempo, de acordo com a quantidade destes últimos, o que o torna 

oneroso na maioria dos casos. 

A fim de superar este entrave, surgiu a possibilidade do uso de Redes 

Neurais Artificiais (RNAs) aplicadas à Engenharia de reatores, já que podem ser 

utilizadas para a realização dos estudos de sensibilidade, sobretudo no que se trata 
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das variáveis termodinâmicas. Há dois aspectos que devem ser destacados e que 

suportam a opção feita por este trabalho, de se investigar a aplicabilidade das RNAs 

em problemas de análise de sensibilidade. Primeiro, de forma mais direta e 

conhecida, as RNs após treinadas, apresentam baixíssimo tempo de processamento 

computacional para fornecerem uma resposta coerente além do que, podem, a 

qualquer instante, ter acrescidos aos seus padrões de treinamento, dados de 

natureza teórica ou experimental para que, após um breve treinamento a partir da 

base já estabelecida, termos incorporados ao processo de inferência, estas novas 

informações. Outro aspecto que merece destaque é a não obrigatoriedade de se 

estabelecer a priori quais e quantos seriam os parâmetros ou variáveis de interesse 

em um problema específico. Isto porque, diferentemente do método direto no cálculo 

de sensibilidade, em que é necessário estabelecer os parâmetros mais significativos 

para o sistema e dispor de certo tempo para o referido cálculo, as redes neurais, por 

meio de um processo dinâmico de ajuste dos pesos sinápticos, enfraquecerão 

automaticamente as relações entre variáveis menos significativas. 

Nos últimos anos as RNAs têm sido usadas em diversas aplicações 

envolvendo temas científicos e tecnológicos. No contexto da engenharia e em 

particular da engenharia nuclear, podemos destacar algumas aplicações. 

A mais clássica destas aplicações é a Identificação de cenários de acidentes 

em plantas industriais, como apoio a sistema de supervisão operacional, 

monitoramento e diagnóstico rápido, bem como na determinação de ação de 

controle, dentre outros usos.  

Especificamente na área nuclear, Souza e Moreira (2006), por exemplo, 

usaram uma rede neural para propor uma estimativa para o fator de pico de 

potência, já que a distribuição da densidade de potência não pode ser medida 

diretamente. Os dados usados para treinar a rede foram obtidos experimentalmente, 

no reator do IPEN/MB-01, pelo posicionamento das barras de controle em diferentes 

alturas e estágios de estabilidade crítica. Depois de treinada e validada, a rede foi 

capaz de identificar classes e interpolar valores dos fatores de pico de potência, 

sendo utilizada para predizer tal fator em uma forma que contribuirá para o sistema 

de proteção do reator. Montes et al. (2009), por sua vez,  realizaram um trabalho 

para estimar o fator do ponto máximo de potência local (Local Power Peaking Factor 

- LPPF) em combustível nuclear usando rede neural. Os autores fizeram o 

treinamento com base nos dados obtidos por modelagem da estrutura do 
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combustível com um simulador neutrônico: o código de transporte HELIOS. Na 

hipótese em apreço, a rede permitiu que o LPPF fosse determinado com erros 

relativos no intervalo de 0,022% a 0,045%. 

Mo et.al. (2007) propuseram um sistema de supervisão à operação (Operation 

Guidance System - OGS) em Plantas de Usinas Nucleares (Nuclear power plants – 

NPPs), baseado em uma rede com estrutura de multicamada de perceptrons com 

algoritmo de aprendizagem backpropagation. Ela é utilizada para reconhecer o 

transiente dentro de seu banco de dados e, uma vez reconhecido, inicia-se o OGS. 

Assim o diagnóstico é obtido em um tempo relativamente pequeno, o que torna 

possível a realização de ações corretivas e previne acidentes nas instalações de 

reatores nucleares. 

Com o objetivo de desenvolver uma rede neural que ajudará o operador a 

identificar Eventos Iniciais (Initiating Event - IE) rapidamente e fazer ações 

corretivas, Santosh et al. (2007) estudaram vários algoritmos de RNAs. Dentre os 

IEs que foram analisados estão, a ruptura do tubo do gerador de vapor e a falha no 

tubo de trocador de calor. O resultado obtido permitiu o desenvolvimento de um 

sistema de suporte ao operador que minimizará seus erros e ajudará em situações 

adversas durante a operação das NPP. 

Segundo Garg et al. (2007), simulações numéricas rápidas podem ser 

encontradas usando um modelo de RNA. Elas são úteis para estudos de parâmetros 

extensivos, como o comprimento do núcleo e o comprimento do riser, e para resolver 

problemas de otimização de projeto. 

Uma vez concluído o circuito de treinamentos, a rede neural representa uma 

ferramenta computacional rápida para simulação de acidentes, análise e 

prognósticos (CADINI et al., 2008). Cadini et al. (2008) desenvolveram um modelo 

neural para computar a temperatura máxima do revestimento do combustível 

durante um acidente no reator RBMK-1500. Nessa aplicação o método se 

apresentou eficiente: primeiro, em predizer a temperatura máxima do revestimento 

do combustível durante um complexo transiente, assim identificando quando o 

sistema está num estágio potencialmente crítico. Em segundo, quantificando as 

incertezas associadas ao prognóstico, fornecendo análise com informações para 

calcular as margens de segurança. Além disso, mostrou-se eficiente na análise de 

sensibilidade diferencial, em primeira ordem, para a identificação dos parâmetros de 

mais relevância nas quantidades computadas. 
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Um parâmetro importante em instalação de reatores nucleares é o fluxo de 

calor crítico (Critical Heat Flux - CHF) nas barras de combustível. Na hipótese em 

menção, dois tipos de rede foram treinadas com os dados do CHF experimentais 

para predizer esse relevante parâmetro e seus desempenhos comparados. O 

resultado apresenta que a rede, com função básica radial (Radial Basis Function - 

RBF), prepondera em relação à MLP - multicamadas perceptron (VAZIRI et al., 

2007). Sendo assim, a escolha da estrutura da rede neural e o algoritmo de 

treinamento dependem apenas do problema em estudo. 

Mol (2002) apresentou uma nova metodologia para a identificação de 

transientes baseada em RNAs. Valendo-se do extraordinário desempenho das redes 

neurais artificiais multicamadas com algoritmo de treinamento backpropagation, o 

método tanto identifica dinamicamente os eventos como apresenta uma resposta 

“não sei” para os que são desconhecidos por ela. 

Como exemplo da utilização das RNAs para ação de controle em NPP, pode-

se citar o trabalho de Shen e Doster (2009). No seu trabalho, desenvolveram e 

treinaram um modelo de controle neural para o problema de controle de alimentação 

de água no IRIS. A rede foi capaz de predizer a massa no gerador de vapor sob 

condições de transientes, especialmente em níveis de baixa potência, que é 

considerada a região desafiante para uma escala completa no controle de 

alimentação de água. 

Outros trabalhos, não menos importantes, que utilizam as RNAs, podem ser 

citados no campo de EN, como: controle do reator através de uma trajetória 

inteligente (COBAN E CAN, 2009), predição de um modelo de sistema de 

componentes nucleares avançados (RIDLUAN et al., 2009), sistema de diagnóstico 

de cenários de acidentes em reatores nucleares (SANTOSH et al., 2009) e 

identificação do regime de fluxo bifásico (TAMBOURATZIS e  PÁZSIT, 2009). 

Esta recente explosão na utilização de RNAs é devida à necessidade de 

tornar as instalações de reatores nucleares mais seguras. Para isso, precisa-se de 

sistemas que possam, adequadamente, diagnosticar e informar o tipo de acidente 

que está ocorrendo. As redes neurais, além de suprir esses requisitos, executam em 

um tempo mínimo, oferecendo ao operador uma ação de controle rápida e precisa. 

Considerando o supracitado, propõem-se dois objetivos básicos para este trabalho: 

primeiro, investigar a aplicabilidade das redes neurais artificiais no estudo do 

comportamento das variáveis envolvidas no pressurizador do reator IRIS e, 
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segundo, investigar a aplicabilidade das redes neurais artificiais, como alternativas 

aos métodos convencionais para o cálculo da análise de sensibilidade, para o 

mapeamento do comportamento de um sistema termoidráulico expresso por um 

dado modelo físico (no caso, o pressurizador do IRIS).   

 

Pretende-se, ainda, atingir os seguintes objetivos específicos: 

 

• desenvolver um sistema de redes neurais específico; 

• realizar uma análise de sensibilidade de funcionais de interesse com 

relação aos principais parâmetros do sistema;  

• construir um sistema de inferência entre os parâmetros selecionados e 

suas respectivas respostas, dada uma perturbação específica e 

conhecida. Para tal, será utilizada a técnica de Redes Neurais Artificiais 

do tipo Feedforward com padrão de treinamento supervisionado. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

 
 

Neste item são discutidos, brevemente, o Reator IRIS e alguns de seus 

aspectos: sua estrutura, características e dimensões do seu pressurizador. Além 

disso, serão apresentadas considerações, resultantes de levantamento bibliográfico, 

envolvendo a análise de sensibilidade, o modelo simplificado do pressurizador do 

IRIS, representado pelo CÓDIGO MODPRESS, e outro sobre Redes Neurais 

Artificiais. 

 

 

2.1 REATOR IRIS 

 

 

O reator IRIS procura atender aos desafios apresentados pelo uso pacífico da 

energia nuclear introduzindo as desejáveis melhorias referentes à segurança, à não-

proliferação nuclear, aos rejeitos, à economia e às finanças. O conceito básico 

proposto para alcançar essas melhorias é o de um reator integral a água 

pressurizada, conforme visualização na Figura 1, com uma potência elétrica de 

335MW. Vale ressaltar que, a estrutura do reator é composta, apesar de não 

aparecer na Figura 1, por 8 (oito) Bombas de Refrigeração, 8 (oito) Orifícios de 

Saída de Vapor do Gerador de Vapor, 8 (oito) Geradores de Vapor e 8 (oito) 

Orifícios de Entrada de Água para o gerador de Vapor, situados ao longo da 

estrutura cilíndrica do Reator IRIS. Esse projeto vem sendo desenvolvido através de 

um consórcio entre várias organizações, de vários países, lideradas pela Companhia 

Westingouse Electric, desde 1999 (SILVA, 2008). 

Esse conceito visa a atender o mercado para usinas de médio e grande porte, 

com suas configurações multimodulares. Ele vem utilizando, ao máximo, a extensa 

experiência acumulada na tecnologia de reatores resfriados à água leve (LWR), 

inovando na sua configuração de forma a aumentar a segurança, eliminando ou 

minimizando a possibilidade de ocorrência de uma série de acidentes, entre eles o 

acidente de perda de refrigerante.  

Podem-se citar, dentre vários, os seguintes benefícios devido a essa 

configuração (SILVA, 2008): 
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� Os possíveis danos no vaso do reator são praticamente nulos; 

� Programas de vigilância do vaso são dispensados; 

� Redução da blindagem biológica;  

� O vaso do reator é usado como proteção para os componentes internos 

irradiados. 

 

 
Figura 1 - Vaso de pressão do Reator IRIS 

 

Devido à sua configuração integral e a um amplo espaço acima do núcleo, o 

reator em questão elimina a possibilidade de ocorrência de acidente de alto impacto 

por perda de refrigerante (LOCA, iniciais de Loss-Of-Coolant Accident). Com esse 

espaço, é possível contar com um estoque adequado de água em casos de 

acidentes de perda de refrigerante de baixa e média intensidade, ao invés de 

depender de um sistema de injeção. O estoque de água ainda possui a finalidade de 

servir como trocador de calor em eventos de aquecimento excessivo. Esta é outra 
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característica importante do IRIS, que não é encontrada em PWRs tradicionais 

(Westinghouse, 2003).  

Com as dimensões reduzidas devido à configuração integral, aliada à 

geometria esférica, o sistema de contenção do reator IRIS possui uma capacidade 

de suportar pressões três vezes maiores do que os sistemas convencionais 

cilíndricos (PWR) quando se utiliza a mesma espessura de metal. A Figura 2 

(CARELLI et al., 2004) mostra que, no interior do sistema de contenção, se encontra 

um tanque de supressão de pressão que, estando acima do vaso do reator, fornece 

água por ação gravitacional. O poço de inundação, também no interior do sistema de 

contenção, garante que a seção inferior do vaso do reator (local onde se encontra o 

núcleo) esteja preenchida com água em caso de acidentes. 

 
 

 
Figura 2 - Vaso de Contenção do Reator IRIS 

 
 

O vaso de pressão do reator IRIS, quando comparado ao de um PWR 

comum, é maior. Entretanto, as dimensões do sistema de contenção (Figura 2) do 

IRIS correspondem apenas a uma fração das dos PWRs tradicionais, e a 

conseqüência imediata é a redução do tamanho global da instalação (Westinghouse, 

2003). 



23 
 

Como já foi citado, o projeto do reator IRIS provém de uma longa experiência 

em reatores do tipo PWR. Utilizam, também, os aspectos de segurança passiva, 

iniciada pela Westinghouse no projeto da construção do reator AP600 e do AP1000. 

O uso de sistemas passivos de segurança fornece melhorias como: simplificação da 

instalação, segurança, confiabilidade e proteção de investimento. 

 

  

2.1.1 CARACTERÍSTICAS DO PRESSURIZADOR DO IRIS   

 

 

No reator IRIS, a razão entre o volume de vapor presente no pressurizador e 

a potência térmica do reator é bem maior do que a de um PWR convencional de dois 

circuitos. Essa razão indica a capacidade de redução da taxa de aumento da 

pressão durante transitórios de aquecimentos. Na hipótese em menção, esse é o 

parâmetro responsável pelo bom desempenho do pressurizador. 

Nesse reator a água do pressurizador e a água sub-resfriada do circuito 

primário são separadas através de uma estrutura interna com formato de “chapéu 

invertido”, como é mostrado na Figura 3 (BOTELHO et al., 2005). Essa estrutura 

fornece um isolamento térmico, fazendo com que a água dentro do pressurizador 

permaneça saturada. O flange superior e seus lacres não estão expostos à diferença 

de temperatura das águas sub-resfriada e saturada, reduzindo as tensões térmicas e 

garantindo a robustez da selagem. Encontram-se, ainda, nessa estrutura orifícios 

através dos quais ocorre uma comunicação, por meio de surtos, entre o reator e o 

pressurizador (SILVA, 2008). 

A razão entre o grande volume de vapor e a potência é o motivo pelo qual o 

reator IRIS dispensa aspersores, os quais são comumente utilizados em PWRs 

convencionais durante surtos de pressão (CARELLI et al., 2004). Para analisar a 

viabilidade do atual projeto do pressurizador, Barroso et al. (2002) simularam 

transitórios, que resultaram em insurges intensos. Nessas análises, utilizaram-se 

modelos adiabáticos simplificados e o código computacional RELAP5/MOD3.3; os 

resultados foram bastante satisfatórios para dar continuidade ao projeto pré-

estabelecido. 
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Figura 3 - Pressurizador do Reator IRIS 

  

Os parâmetros geométricos do pressurizador considerados neste trabalho 

podem ser verificados na Figura 4, a qual corresponde a um corte transversal do 

vaso do Reator IRIS. 

 
Figura 4 - Corte transversal do vaso do reator IRIS 
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2.2 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

 

Este subitem tem como objetivo apresentar algumas notas históricas, as mais 

expressivas para o presente trabalho, contidas em obras especializadas sobre redes 

neurais artificiais (Haykin, 2001; Braga, et al 2000). 

O trabalho de McCulloch (psiquiatra e neuroanatomista) e Pitts (matemático) 

publicado em 1943 apresenta um cálculo lógico das redes neurais que integrava os 

estudos de neurofisiologia e da lógica matemática. Esse trabalho deu início à era 

moderna das redes neurais artificiais. Eles propuseram um modelo simplificado de 

um neurônio biológico, que em um determinado instante de tempo, ficaria ativo ou 

inativo. No entanto, o trabalho desses pesquisadores concentra em descrever um 

modelo artificial de um neurônio e apresentar suas capacidades computacionais 

muito mais do que em apresentar técnicas de aprendizado.  O modelo do neurônio 

de McCulloch e Pitts está representado na Figura 5.  

 
Figura 5 - Modelo de neurônio de McCulloch e Pitts 

  

 Na Figura 5 pode-se verificar a semelhança do neurônio artificial com o 

modelo simplificado do neurônio biológico. Nessa, verificam-se as entradas do 

neurônio (x1,x2,.., xm), semelhante aos dendritos, o somador, semelhante ao corpo 

celular do neurônio biológico e a saída do neurônio artificial (yk), semelhante ao 

axônio.   

Posteriormente, muitos pesquisadores, deixando-se influenciar pelo trabalho 

de McCulloch e Pitts, contribuíram para o desenvolvimento das RNAs. Neste grupo 

está Hebb, que desenvolveu seus estudos por volta de 1949, e que formulou 

explicitamente uma regra de aprendizagem fisiológica para modificações sinápticas. 
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Com a proposta de que a conectividade do cérebro muda continuamente à medida 

que um indivíduo vai aprendendo tarefas funcionais diferentes e que agrupamentos 

neurais são criados por tais modificações, Hebb formulou o seu famoso postulado de 

aprendizagem, que traz como enunciado: “a eficiência de uma sinapse variável entre 

dois neurônios é aumentada pela ativação repetida de um neurônio causada pelo 

outro neurônio, através daquela sinapse” (HAYKIN, 2001, p. 64). 

Em 1958, Frank Rosenblatt (BRAGA, 2000, p. 3) propôs o perceptron (Figura 

6) como o primeiro modelo para a aprendizagem de RNAs por meio de um 

professor. O perceptron é a forma mais simples de uma RNA utilizada para 

categorização de padrões linearmente separáveis (padrões que se encontram de 

lados opostos do hiperplano), consistindo basicamente de um único neurônio com 

pesos sinápticos ajustáveis e uma polarização chamada de bias.  

 

 
Figura 6 - Modelo do Perceptron de camada única 

 

Ele provou que se o perceptron for treinado com duas classes linearmente 

separáveis, logo o algoritmo perceptron converge e coloca a superfície de decisão 

de forma que os lados opostos do hiperplano fiquem separados, isto é, as classes 

diferentes fiquem separadas, como mostra a Figura 7. 
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Figura 7 - Classes Linearmente Separáveis 

 

O perceptron é formado pelo neurônio de McCulloch e Pitts, com uma função 

de limiar, e aprendizado supervisionado. Sua arquitetura consiste na entrada e uma 

camada de saída. Como uma tentativa de superar as limitações encontradas no 

perceptron de camada única, foi proposta a rede perceptron com múltiplas camadas 

(multi-layer perceptron – MLP), conforme figura 8. 

 

 
Figura 8 - Modelo do perceptron de múltipla camada (MLP) 

 

Porém, foi a partir de 1986 que houve um avanço exponencial nas atividades 

da área. Com a pesquisa de Rummelhart, Hilton e Williams sobre o algoritmo de 
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aprendizado backpropagation para redes do tipo perceptron com estrutura 

multicamadas desmistificou, o que acreditavam na época, a idéia de que esses tipos 

de redes neurais artificiais resolviam apenas problemas triviais (HAYKIN, 2001). 

 
 

2.2.1 MODELO DE UM NEURÔNIO ARTIFICIAL 

 

Ressalta-se que com os avanços das técnicas digitais da época, McCulloch e 

Pitts (HAYKIN, 2001) dariam início à era moderna das redes neurais artificiais. Uma 

representação para o neurônio artificial está apresentada na Figura 9, a seguir. 

 
Figura 9 – Modelo não-linear de um neurônio 

 

Nesta representação verificam-se m sinais de entrada (x1, x2, x3,..., xm) que 

representam os dendritos e apenas um terminal de saída yk, representando o 

axônio. Para emular o comportamento das sinapses, os terminais de entrada do 

neurônio têm pesos acoplados wk1, wk2, wk3,..., wkm cujos valores podem ser 

positivos ou negativos. 

No modelo acima, identificam-se três elementos básicos: 

� Sinapses ou elos de conexão caracterizados por um peso ou força 

própria; 

� Somador para realizar a soma dos sinais de entradas multiplicadas pelas 

respectivas sinapses dos neurônios; 

�  Função de ativação (função restritiva) que limita a amplitude da saída de 

um neurônio. 
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Matematicamente, pode-se representar um neurônio k através de duas 

expressões: 

Uk = ∑
=

m

j

jkj xw
1

                                               (1) 

e 

yk = φ (uk + bk)                                              (2) 

 

onde, uk é a saída do combinador linear devida aos sinais de entrada, yk o sinal de 

saída do neurônio, φ (٠) a função de ativação e bk o bias, que tem o efeito de 

aumentar ou diminuir a entrada líquida da função e aplicar uma transformação afim à 

saída uk do combinador linear (eq. 3). 

 

vk =uk +bk.                                                     (3) 

 

 
Figura 10 - Transformação afim produzida pela presença de um bias 

 

A Figura 10 mostra a influência do bia na relação entre o potencial de 

ativação vk do neurônio k e a saída uk do combinador linear, sendo ele positivo ou 

negativo; note que o gráfico de vk versus uk não passa mais pela origem. 

As funções de ativação são funções não lineares associadas às saídas das 

unidades de processamentos com o objetivo de limitar a saída da unidade; estas 

definem a saída de um neurônio em termos de campo local induzido vk. Neste 
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trabalho, especificam-se três tipos básicos de funções de ativação, sendo estas as 

mais utilizadas: 

 

� Função de Limiar: esta função tem apenas dois valores de saída, 

sendo igual a zero, quando seu valor for negativo; e 1, quando seu 

valor for positivo, conforme mostra a figura a seguir:   
 

1 0
( )

0 0

se v
v

se v
ϕ

≥ 
=  

<                                                 (4)
 

 
Figura 11 – Função limiar 

 

� Função limiar por parte: esse tipo de função pode ser definido como 

uma aproximação de um amplificador não linear. A representação 

matemática a seguir, resume essa função.  

                              (5) 

A figura a seguir, ilustra a função limiar por parte. 
 

 
Figura 12 - Função limiar por parte 



31 
 

� Logística Sigmoide: essa é definida como uma função estritamente 

crescente que exibe um balanceamento adequado entre 

comportamento linear e não-linear. Um exemplo de função sigmóide é 

a função logística, expressa por: 

                                          (6) 

 

onde a é o parâmetro de inclinação. 

O gráfico da função sigmóide pode ser visualizado na figura a seguir, para 3 

valores distintos de “a”. 

  

 

   Figura 13 - Função sigmóide 

 

 

2.2.2 PROCESSO DE APRENDIZAGEM 
 
 

Redes Neurais Artificiais possuem a habilidade de aprender a partir de seu 

ambiente e fazer interpolações e, em alguns casos, extrapolações do que 

aprenderam. Este aprendizado acontece através de um processo interativo de 

ajustes aplicados a seus pesos sinápticos e níveis de bias. Uma definição geral do 

que vem a ser aprendizagem pode ser expressa da seguinte forma (HAYKIN, 2001): 

“aprendizagem é um processo pelo qual os parâmetros livres de uma rede neural 

são adaptados através de um processo de estimulação pelo ambiente no qual a rede 

está inserida”. 

Uma das mais importantes maneiras de se classificar uma RNA é através do 

algoritmo de treinamento, isto é, do conjunto de procedimentos bem-definidos para 
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adaptar seus parâmetros. Porém, dentre as várias formas de treinamento, têm-se 

duas formas mais usadas. São elas: forma de treinamento supervisionado e forma 

de não-supervisionada. 

 O treinamento supervisionado é um paradigma de aprendizado em que, 

utiliza um agente externo, o qual fornece a resposta desejada para o vetor de 

entrada (ver Figura 14). Já no treinamento não-supervisionado, não existe o agente 

externo que indica a resposta desejada para o vetor de entrada (ver Figura 15). 

Portanto, nessa última, a rede analisa os dados de entrada, especifica propriedades 

e aprende projetando a resposta na sua saída.  

 
Figura 14 - Representação da aprendizagem supervisionada 

 

 
Figura 15 - Representação da aprendizagem não-supervisionada 

 

No treinamento supervisionado, é fornecida à rede neural uma resposta 

desejada para um dado vetor de treinamento e, através destes valores, a rede 

modifica seus parâmetros, sob a influência dos dados de treinamento e dos sinais de 
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erro. Interativamente, são feitos estes ajustes até que a rede seja capaz de se 

igualar as respostas desejadas e até mesmo, com o mínimo de erro, substituir o 

vetor de treinamento. 

 Essa forma de aprendizado é a mais utilizada para treinamento de RNAs. No 

entanto, a desvantagem no treinamento supervisionado está na dependência deste 

com o professor. Isto é, na ausência do tutor a rede não conseguirá aprender novas 

estratégias para problemas diferentes daquilo que foi objeto do treinamento da rede 

(HAYKIN, 2001).   

Uma forma de medir o desempenho da rede, bem como a função de custo a 

ser minimizada pelo algoritmo de treinamento, é através do erro quadrático médio. 

Este é uma medida estatística da diferença entre os valores de saídas desejados e 

os valores definidos pela rede. Portanto, o algoritmo de aprendizagem não é único 

para o projeto de redes neurais. Sendo assim, deve ser escolhido o algoritmo que 

apresente vantagens específicas para o problema em estudo (HAYKIN, 2001). 

 

 

2.2.3 ALGORITMO DE RETROPROGAÇÃO (BACKPROPAGATION) 

 

 

Treinar a rede é modificar, aos poucos, os valores das sinapses de modo a 

minimizar o erro entre a resposta desejada e a fornecida pela rede neural artificial. 

Este é um algoritmo muito comum no treinamento supervisionado, baseando-se na 

regra de aprendizagem por correção de erro.  

No algoritmo de retropropagação, os pesos são fixados inicial e 

aleatoriamente. Quando se fornecem as entradas para a rede, esta calcula a saída 

através da função indicada, representada apenas para o neurônio j (HAYKIN, 2001): 

 

( ). ( )
m

j j ji i

i o

y w n x nϕ
=

 
=  

 
∑ ,                                          (7)        

 

onde φ é a função de ativação, w  representa o peso sináptico, xi é o dado de 

entrada. A Figura 16 representa a propagação do sinal de entrada, na qual v 

representa a saída do combinador.   
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Figura 16 - Propagação do sinal de entrada 

 

Em seguida é calculado o erro na saída da RNA através da seguinte função: 

 

)()()(
1

' nynwne i

m

l

jijj ∑
=

= ϕδ ,                                         (8) 

 

onde jδ  é o gradiente local, '
ϕ  é a derivada da função de ativação e ( )je n  é o erro 

calculado na interação n . 

Uma vez calculado o erro, a rede corrige os pesos de forma a minimizá-los 

através da função definida como (HAYKIN, 2001): 

 

)().(.)( nynnw ijji δη=∆ ,                                            (9) 

 

onde η  é o parâmetro da taxa de aprendizagem, voltando, assim, a informar as 

entradas da rede até encontrar o treinamento adequado para o problema proposto. 

No entanto, a utilização de uma taxa de aprendizado pequena torna o 

aprendizado demorado, e a utilização de uma taxa alta pode fazer com que a rede 

oscile, dificultando bastante o aprendizado. Sendo assim, um método simples para 
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contornar esta situação é a utilização de um termo denominado momento. Este 

termo depende da correção do peso na interação anterior, introduzindo, assim, um 

termo de realimentação, que tornará a rede mais estável. O momento na interação 

n  é, assim, representado:  

 

)().(.)1()( nynnwnw ijjiji δηα +−∆=∆ ,                            (10) 

 

onde α  é denominada constante de momento. 

Num certo ponto da aprendizagem, a rede será capaz de generalizar. Ocorre 

generalização quando o mapeamento de entrada-saída computado pela rede for 

correto (ou extremamente correto) para os dados de teste que não são utilizados 

para o treinamento.   

 

 

2.2.4 REDE NEURAL TIPO MULTI-LAYER PERCEPTRON (MLP) 

 

 

As redes do tipo MLP são redes de múltiplas camadas alimentadas adiante. 

As RNAs são formadas por uma camada de entrada, uma ou mais camadas 

intermediárias, e uma camada de saída, conforme figura 8. As principais 

características das redes tipo MLP estão nos neurônios das camadas ocultas, pois 

possuem uma função de ativação não-linear, geralmente do tipo sigmodial, e 

possuem também um alto grau de conectividade. 

 A camada de entrada não efetua qualquer tipo de interação, sendo 

reservada, apenas, para receber e armazenar os dados de entrada. A quantidade de 

neurônios, nesta camada, é definida pelo vetor de entrada, isto é, o número de 

neurônios é correspondente à quantidade de variável que o problema apresenta. 

O processamento da informação acontece nas camadas intermediárias, que 

proporcionam à rede complexidade e não-linearidade. O número de neurônios nas 

camadas ocultas em uma RNA é específico de cada problema, sendo que a escolha 

desta quantidade influenciará no desempenho da mesma. Assim, é muito importante 

a configuração adequada desta camada, pois, com neurônios em excesso, a rede se 
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torna onerosa em termos de tempo computacional do cálculo da resposta e para o 

treinamento da rede. 

O método empírico de determinar o número de neurônios nas camadas 

ocultas da rede pode gerar deficiência na capacidade de generalização da RNA. 

Esta deficiência está atribuída a fatores como: Sobre-ajuste (overfitting), Sobre-

treinamento (overtraining) e Maldição da dimensionalidade (curse of dimensionality).  

O sobre-ajuste (overfitting) ocorre quando o número de parâmetros livres é 

grande, e com isso a rede tende a se adaptar a detalhes específicos da base de 

treinamento, o que pode causar uma redução da taxa de acerto. Caso semelhante é 

o sobre-treinamento (overtraining), cuja adaptação é baseada nas peculiaridades 

específicas dos dados de treinamento. Porém, no sobre-treinamento o problema 

ocorre quando o classificador é treinado com um conjunto muito grande de exemplos 

de padrões com muitas interações de treinamento.  

A maldição da dimensionalidade especifica a relação entre o número de 

elementos e a dimensão do espaço de características, que, para um bom 

desempenho da rede, é definida como uma função exponencial.  

Finalmente, a tarefa de armazenar as respostas obtidas pela rede cabe à 

camada de saída que, como na camada de entrada, o número de neurônios 

corresponde ao vetor de saída. 

 

 

2.3 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

 

 

A Análise de Sensibilidade é a determinação do efeito resultante de 

perturbações na solução obtida ou no funcional resposta de interesse técnico, 

mediante variações dos parâmetros. Esse procedimento é de grande relevância na 

compreensão do comportamento de um sistema, quando sujeito a alterações de 

estado (SILVA, 2007).    

 Uma das formas utilizadas para se conseguir a Análise de Sensibilidade é o 

método direto, realizado de forma convencional, no qual se constroem as chamadas 

superfícies-respostas, que são o conjunto de todas as curvas-resposta relativas a 

cada variável para as alterações de todos os parâmetros considerados. Nesse 
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método, executa-se um programa computacional da solução numérica do sistema, 

que descreve o comportamento do sistema, tantas vezes quantas são as 

perturbações dos parâmetros a serem estudadas. 

No cálculo da sensibilidade, o coeficiente de sensibilidade é dado pela 

relação: 

 

0 0 0 0( % ) ( % )

0 0 0 0

.
( % ) ( % )

p n p p n p
R RR

C S
P p n p p n p

+ −
−∂

= =
∂ + − −

,                            (11) 

 

na  qual R∂ representa a variação da resposta, P∂  a variação do parâmetro genérico 

e n, o percentual de aumento do parâmetro. Já a Sensibilidade é um coeficiente de 

sensibilidade adimensional e é definido por: 

 

0

0

*
PR

S
P R

δ

δ
=                                                (12) 

 

onde 0P é o parâmetro de referência, e R0, o valor da resposta de referência. 

 
 

2.4  CÓDIGO MODPRESS 

 
 

O código MODPRESS, que representa o modelo do pressurizador, foi 

formulado utilizando o método numérico de Euler na equação diferencial do modelo 

simplificado (eq. 32), e estruturado na plataforma do MATLAB para resolver, de 

forma aproximada, as equações do modelo proposto por Barroso (2004).  

Para validar o referido código, foi utilizado o modelo do pressurizador do 

reator NEPTUNUS, cujas características estão representadas no anexo B. Foram 

considerados, para fins de validação, os dados experimentais da variação temporal 

da temperatura de saturação, por Goemans, em 1987, e os resultados obtidos por 

meio de uma simulação numérica feita com o uso do MODPRESS, utilizando as 

mesmas condições iniciais (SILVA, 2007).  

Entretanto, não se pode validar, através de comparação experimental, o 

código MODPRESS para o pressurizador do reator IRIS, pois este se trata de um 
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projeto ainda em fase de desenvolvimento. Sendo assim, a utilização desse código 

para o pressurizador do reator IRIS dará em termos análogos com o do reator 

NEPTUNUS sendo a condição inicial do programa o estado estacionário, onde são 

conhecidos o estado termodinâmico do sistema e os valores das variáveis 

dinâmicas. Com efeito, foram utilizadas as dimensões geométricas do pressurizador 

do IRIS para a referida análise, que estão especificadas na Figura 4. Sobretudo, o 

volume de vapor está de acordo com a proposta de Carelli (2004) em torno de 44m3, 

correspondendo a 58% do volume total do pressurizador (SILVA, 2007).  

 

 

2.5  ESTUDO DE CASO 

 

 

No reator IRIS, um componente de extrema importância é o pressurizador, 

que é responsável pelo controle da pressão dentro do vaso. O estudo das variáveis 

envolvidas no sistema é de grande valia para assegurar o bom funcionamento do 

reator. 

No presente trabalho foi realizado um estudo de caso, analisando a influência 

dos parâmetros: altura da região intermediária do pressurizador (L20), diâmetro da 

região 1 do pressurizador (DR1) e taxa de insurge ( ), nas variáveis de interesse: 

Pressão Final (PF), Volume Final da região 2 (VF) e entalpias das três regiões do 

pressurizador, através da análise de sensibilidade.   

Para tal feito, foi considerado o modelo matemático apoiado nas equações de 

conservação da massa e da energia para cada fase separadamente em 

desequilíbrio termodinâmico.  

As equações mencionadas são (SILVA, 2007): 

 

� Conservação de Massa  

0vc

s e

dm

dt
m m

⋅ ⋅

+ − =∑ ∑                                         (13) 
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� Conservação de Energia 

 

.

[ ] [ ]vc vc
vc vc e s

dm h dP
Q V h h

e sdt dt
m m

⋅ ⋅

= + + −∑ ∑                   (14) 

 

Onde: 

vc
m - massa do volume de controle, kg. 

.

sm  - taxa de massa saindo do volume de controle, kg/s. 

.

em  - taxa de massa que entra no volume de controle, kg/s. 

vch - entalpia específica do volume de controle, W/kg. 

.

eh  - entalpia específica de entrada no volume de controle, W/kg. 

.

sh  - entalpia específica de saída no volume de controle, W/kg. 

V  - volume do pressurizador, m3. 

t  - tempo, s. 

P – pressão no pressurizador, MPa. 

.

vcQ - Taxa instantâneo de calor no volume de controle, W. 

 

Considerando a pressão igual para as três regiões do pressurizador, bem 

como o estado no volume de controle sendo um fluido monofásico (líquido ou vapor) 

e fazendo as devidas operações algébricas, juntamente com as condições de 

contorno (hipóteses simplificadoras), que são (SILVA, 2007):  

 

I. a pressão é uniforme em todos os volumes de controle; 

II. o volume de controle V1 será considerado constante para qualquer 

transitório; 

III. a condução de calor entre os volumes de controle não será 

considerada neste modelo; 

IV. as perdas de calor através das paredes do pressurizador, durante um 

transitório, serão negligenciadas neste modelo;  

V. não existe separação física entre as regiões V1 e V2,  
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VI. as válvulas de alívio, de segurança e do spray serão consideradas 

sempre fechadas neste trabalho; 

VII. A entalpia do insurge é constante, ao passo que a do outsurge é 

aquela correspondente ao volume de controle inferior. 

 

o modelo matemático que rege o comportamento fluidodinâmico do pressurizador 

resulta em cinco equações básicas. São elas: 

 

2 2 2 2
2 2 22 2

2 2 2

1
0

V dV V dhdP
G F O

dt dt dtυ υ υ
− + − − =                                                                      (15) 

 

1 2 1 2 32
3 3 32 2

3 3 3

( ) ( )1
0vc vcV V V V V V dhdVdP

G F O
dt dt dtυ υ υ

− − − −
− − − − =                                      (16) 

 

.
1 1 1

1 1 1 11
1 1

( ) 0in

dhdP
h O Q R

dt dt V V

υ υ
υ− + + − + =                                                                        (17) 

 

.
2 2 2

2 2 2 22
2 2

( ) 0in

dhdP
h O Q R

dt dt V V

υ υ
υ− + + − + =                                                                     (18) 

 

.
3 3 3

3 3 3 33'
1 2 2

( ) 0
( ) ( ) in

vc

dhdP
h O Q R

dt dt V V V V V

υ υ
υ− + + − + =

− − −
                                            (19) 

 

Onde,  

 

a) Oi - representa o fluxo de massa em cada região (i = 1,2,3), dado por: 

 

21 rb cb itO m m m
⋅ ⋅ ⋅

= − − ,                                                                                                        (20) 

 

12 1 22 rb cb it rbO m m m m m
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= + + + − ,                                                                                      (21) 

 

23 rb cb itO m m m
⋅ ⋅ ⋅

= − − ,                                                                                                      (22) 
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b) 
.

iin
Q  - fluxo líquido de calor em cada região, dado por: 

 

.

11 aq winQ q qλ= −                                                                                                  (23) 

 

.

1 22 (1 ) aq w itinQ q q qλ= − − +                                                                                   (24) 

  

.

33 win
Q q= −                                                                                                         (25) 

 

c) R - somatório das energias devidas aos fluxos de massa no volume de 

controle i, definido por: 

 

1121 12su rbsu gR m h m h m h
⋅ ⋅ ⋅

= − −                                                                                         (26) 

 

1 2122 12cb rb it rbf g g gR m h m h m h m h m h
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= + + + −                                                              (27) 

 

23 cb it rbf g g
R m h m h m h

⋅ ⋅ ⋅

= − − +                                                                                        (28) 

 

Sendo que, i
F  representa a derivada do volume específico do fluido em um 

volume de controle i  em relação à entalpia específica, e iG  representa a derivada 

do volume específico do fluido em um volume de controle i  em relação à pressão.   

Podem-se escrever as equações (15) a (19) da seguinte forma: 

 

0bAyy
dt

d
=++α                                                       (29) 

ou 

0bAyy
dt

d 11
=α+α+

−−                                             (30) 

 

e, utilizando os métodos de diferenças finitas, tem-se: 
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( )bAy
t

yy 1n1n +α−=
∆

− −+    ∴                                           (31) 

 

( )bAy.tyy
1

n1n +α∆=
+

.                                                (32) 

Sendo que: 

 

I. αααα - representação matricial dos componentes das derivadas temporais de 

y. 
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II. y – vetor das variáveis dependentes 
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III. A - matriz diagonal 
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IV. b - vetor coluna  

 

( )

( )

( )
( )




























+
−

υ
−

+
υ

−

+
υ

−

−

−

=

3in3
2

3

2in2
2

2

1in1
1

1

3

2

RQ
V'V

RQ
V

RQ
V

O

O

b

�

�

�

 

 

Assim, através da combinação dos processos de fluxos (Anexo A), 

juntamente com as hipóteses simplificadoras, já citadas, e os princípios de 

conservação da massa (equação da continuidade) e da energia (Primeira lei da 

Termodinâmica), é definido o sistema direto (Silva, 2007).  

Com a hipótese em menção e, juntamente com uma linguagem 

computacional apropriada, obtém-se a solução numérica do sistema direto, definindo 

assim, o modelo matemático do pressurizador. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

Este capítulo tem por objetivo expor a natureza do trabalho realizado, os 

instrumentos e procedimentos utilizados, bem como a forma de apresentação e 

análise dos dados. 

A perspectiva desta investigação é a explicitação e análise do pesquisador 

sobre o embasamento das Redes Neurais Artificiais na análise de sensibilidade em 

Engenharia Nuclear, para algumas das variáveis termodinâmicas do pressurizador 

do reator IRIS. 

O trabalho realizado pode ser caracterizado como um estudo de caso 

experimental, de natureza descritivo-explicativa, pois objetivou descrever, analisar e 

explicitar as situações de uso e aplicação das RNAs na análise de sensibilidade em 

termoidraúlica de reatores, permitindo maior familiaridade do pesquisador com a 

situação-problema, tendo em vista estudos posteriores para aprofundamento do 

tema (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

O estudo realizado organiza-se em duas etapas, definidas conforme os dois 

objetivos do trabalho. Primeiro, far-se-á a concepção, treinamento e validação de 

uma RNA que seja capaz de substituir o código MODPRESS no cálculo do 

comportamento termodinâmico do pressurizador do IRIS. Para tal, diversos 

procedimentos descritos a seguir foram efetuados. Finalmente, como resposta do 

segundo objetivo básico da dissertação, após a validação da RNA, esta foi utilizada 

para gerar resultados a fim de calcular o coeficiente de sensibilidade do sistema e 

compará-lo com o obtido via MODPRESS. 

Retornando à etapa de projeto e treinamento da RNA, observa-se que o 

estudo resultou no registro sistemático das observações realizadas, possibilitando o 

levantamento de dados importantes, a explicitação dos fenômenos observados, bem 

como o contato do pesquisador com o objeto de estudo. 

Dada a natureza do estudo, foram utilizados os seguintes procedimentos e 

instrumentos para a coleta de dados: 

- pesquisa bibliográfica – análise da bibliografia pertinente ao tema de 

estudo, tanto relacionada aos fundamentos das Redes Neurais Artificiais e 

do reator IRIS, quanto à análise de sensibilidade. 
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- análise computacional – coleta de dados no programa computacional 

chamado de MODPRESS que representa o modelo simplificado do 

pressurizador do reator em estudo. 

  

 

3.1 OBTENÇÃO DOS DADOS ATRAVÉS DO MODPRESS 

 

 

Os valores para o treinamento da rede foram obtidos através do código 

MODPRESS. O referido código foi executado exaustivamente, a fim de estabelecer 

a relação entre os valores de entrada, que são os parâmetros escolhidos para o 

estudo, e as respectivas mudanças nas variáveis de interesse. 

Este mapeamento foi realizado variando-se parâmetros relevantes para o 

sistema, e verificando-se as respectivas respostas das variáveis dependentes. Os 

parâmetros estabelecidos para o presente trabalho são: taxa de insurge ( ), o 

diâmetro da região 1 do pressurizador (Dr1) e a altura da região 2, região 

intermediária deste, denominada L20. As variáveis de interesse observadas são: 

Pressão Final (PF), Volume Final na região 2 do pressurizador (VF), entalpia do 

vapor (h3), entalpia do líquido (h1) e entalpia da região 2 (h2). 

 Os parâmetros Dr1 e L20, em metros, foram aumentados num intervalo de -

3,45% a +3,45% e -3 % a +3%, respectivamente. Com passos percentuais de 0,69 

para os valores de DR1 e 0.6 para L20 em relação aos valores de referência que, 

como mostrado na figura 4, valem: Dr1 = 2,9 m e L20 = 0,92 m. Já para a taxa de 

insurge ( ) foi considerado um intervalo de -3% a +3% com o passo de 0,6. Esses 

intervalos foram estabelecidos após se fazer um estudo prévio do modelo físico do 

reator, considerando também, simplificação da análise do fenômeno.  

Foram obtidos 11 (onze) valores de cada parâmetro, conforme Tabela 01. 

Variando um só parâmetro por vez, esses foram combinados obtendo, assim, um 

universo de 1331 conjuntos de três valores. Esses conjuntos formaram a base de 

execução do código MODPRESS, para obter os pares entrada/saída para o 

treinamento da Rede Neural Artificial.  
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Tabela 01. Variação dos parâmetros para obter dados de treinamento da rede 

L20 (m) DR1 (m)  (Kg/s) 

0,9476 3,0 20,60 

0,94208 2,98 20,48 

0,93656 2,96 20,36 

0,93104 2,94 20,24 

0,92552 2,92 20,12 

0,92 2,9 20,0 

0,91448 2,88 19,88 

0,90896 2,86 19,76 

0,90344 2,84 19,64 

0,89792 2,82 19,52 

0,8924 2,80 19,40 

 
 

Em seguida, foram tomados mais valores para os parâmetros, com variação 

percentual de -2 % a +2 %, com o passo de 1%, para obter um conjunto de dados 

para a validação da rede. Esse intervalo foi definido levando em conta que a rede 

neural artificial é uma ferramenta interpoladora, portanto o intervalo escolhido para a 

validação da rede tem que está entre o intervalo de treinamento, - 3 % a + 3 %. 

Foram obtidos 5 (cinco) valores de cada parâmetro, Tabela 02. Variando um só 

parâmetro por vez, esses foram combinados estabelecendo 125 pontos para 

executar o MODPRESS e, obter os valores das variáveis de interesse. Esse 

conjunto foi utilizado para construção dos gráficos comparativos. 

   

Tabela 02. Variação dos parâmetros para verificação da rede 

Porcentagem 
do 

Parâmetro 

 
L20 (m) 

 
DR1 (m) 

 
 (Kg/s) 

2% P0 0,9384 2,958 20,4 

1% P0 0,9292 2,929 20,2 

P0 0,92 2,9 20,0 

- 1% P0 0,9108 2,871 19,8 

- 2% P0 0,9016 2,842 19,6 
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3.2 TREINAMENTO DA RNA 

 

 

Com o mapeamento entrada/saída do funcional resposta obtida pelo método 

direto, código MODPRESS, para a análise de sensibilidade, treina-se uma rede 

neural artificial. A rede utilizada é de multicamadas Feedforward com algoritmo de 

treinamento backpropagation (retropropagação). Caso as RNAs sejam capazes de 

aprender os fenômenos envolvidos, podem ser usadas em substituição ao código 

direto, pois este demanda dezenas de segundos para rodar, enquanto as RNAs 

simulam o comportamento em frações de segundos.  

Uma importante focalização das RNA é a questão de como ajustar os pesos 

das conexões para conseguir o comportamento desejado. Foram feitos vários testes 

com diferentes arquiteturas e quantidades de neurônios na camada intermediária, 

sendo que a que proporcionou melhor resultado foi a de três camadas com 35 (trinta 

e cinco) neurônios na camada interna, com a função de ativação logística. A rede 

treinou com 48015 épocas de treinamento com um parâmetro de aprendizado de 0,4 

e taxa de momento de 0,7, o que garantiu uma boa convergência. 

As redes neurais serão usadas como forma alternativa (rápida e precisa) a 

sistemas clássicos de análise de sensibilidade descritos anteriormente. Pelas 

características de generalização do conhecimento e ausência necessária de 

conhecimento prévio de que parâmetros são relevantes para o sistema, a rede se 

mostrou uma alternativa viável e eficiente em relação à tradicional técnica de análise 

de sensibilidade via métodos diretos.   

 

 

3.3 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE VIA RNA – OBTENÇÃO DO COEFICIENTE DE 
SENSIBILIDADE (CS). 

 

 

Pode-se obter o valor aproximado do coeficiente de sensibilidade através da 

equação 33 abaixo.   

 

0 0 0 0( % ) ( % )

0 0 0 0

.
( % ) ( % )

p n p p n p
R R

C S
p n p p n p

+ −
−

=
+ − −                                  (eq. 33)
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Feita uma escolha prévia de variações de parâmetros, o valor do coeficiente 

de sensibilidade pode ser calculado. No presente trabalho, os dados utilizados estão 

expressos na Tabela 02, e o incremento do parâmetro (n), que foi adotado para o 

cálculo do coeficiente, foi escolhido em 1%.  

Com os valores obtidos para o Coeficiente de Sensibilidade (CS) através da 

equação 33, é expressa uma comparação entre o CS e os coeficientes gerados pelo 

código MODPRESS.  
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4 RESULTADOS 
 
 
 

Este item está estruturado de modo a apresentar uma comparação entre os 

resultados obtidos no código MODPRESS (que representa o modelo simplificado do 

pressurizador) e na Rede Neural Artificial das variáveis de interesse no 

pressurizador do reator IRIS.    

 

 

4.1 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS – POSSIBILIDADE ALTERNATIVA PARA 

SIMULAR O PRESSURIZADOR 

 
 

O código MODPRESS foi executado, exaustivamente, para obter um conjunto 

de treinamento para a REDE NEURAL ARTIFICIAL. Em seguida, foram 

consideradas novas variações para os parâmetros a fim de estabelecer um conjunto 

de dados, para realizar uma comparação entre os resultados obtidos no código e na 

rede, considerando as seguintes variáveis: Pressão Final (PF), Volume Final (VF), 

entalpia do vapor (h3), entalpia do líquido (h1) e entalpia na região 2 (h2). 

 

 

4.1.1 PRESSÃO FINAL (PF) 

 

 

O conjunto de dados da pressão, em relação ao parâmetro L20, obtidos na 

rede neural acompanha o mesmo percurso definido quando se emprega o código 

MODPRESS, conforme pode ser observado no gráfico da Figura 17, a seguir: 
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Figura 17 - Variação da Pressão Final em relação a L20. 

 
De acordo com o gráfico da Figura 17, é possível mostrar que o aumento no 

valor da altura L20, sendo constantes todos os outros parâmetros, provoca um 

aumento na pressão final do sistema. Isso indica que o coeficiente de sensibilidade 

em relação a esse parâmetro será positivo. 

 
Figura 18 - Variação da Pressão Final em relação a DR1. 
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Observando-se o gráfico da Figura 18, verifica-se que apesar dos dados 

obtidos no código MODPRESS apresentarem um comportamento não-linear, a rede 

acompanha a trajetória dos valores obtidos pelo código. Verifica-se que a pressão 

final decresce com o aumento do parâmetro DR1.  

 
 

 

Fig. 19 Variação da Pressão Final em relação a . 

 

No gráfico da Figura 19 observa-se que a variação da pressão com a taxa de 

insurge ( ) tem um comportamento crescente. Essa constatação indica que o 

coeficiente de sensibilidade em relação a esse parâmetro será positivo. 

 

É possível constar que, em relação à pressão final, a rede neural coincide 

com o MODPRESS, vez que tem o mesmo comportamento. 

 

4.1.2 VOLUME FINAL (VF)  

 

Comparando o conjunto de valores do volume final obtidos na RNA com os 

obtidos no código, em relação ao parâmetro L20, verifica-se que o comportamento 

dos dados é semelhante ao do código MODPRESS, como pode ser observado no 

gráfico da Figura 20, a seguir: 
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Fig. 20 Variação do Volume Final da Região Intermediária (VF) do  

Pressurizador em relação a L20. 

 

Observa-se também o bom desempenho da RNA nos valores do volume final 

em relação aos parâmetros DR1 e , conforme mostra os gráficos das Figuras 21 

e 22.  

 
 

Fig. 21 Variação do Volume Final da Região Intermediária (VF) do  

Pressurizador em relação a DR1. 
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Fig. 22 Variação do Volume Final da Região Intermediária (VF) do  

Pressurizador em relação a . 

 

Nos gráficos (Figuras 20, 21 e 22) constata-se que o comportamento da RNA, 

para os valores do volume final em relação aos parâmetros considerados, é similar 

ao comportamento do código. 

 

 

4.1.3 ENTALPIA DO VAPOR (h3) 

 

 

O mapeamento dos valores da entalpia do vapor (h3), em relação aos 

parâmetros do presente trabalho, feito através da rede neural, segue conforme os 

valores quando se emprega o código de simulação do pressurizador, como pode ser 

observado nos gráficos a seguir. 

No gráfico a seguir (Figura 23), da entalpia em relação ao parâmetro L20, 

verifica-se que o gráfico apresenta um comportamento decrescente, indicando que o 

coeficiente de sensibilidade será negativo em relação a este parâmetro. 
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Fig. 23 Variação da entalpia do vapor (h3) em relação a L20. 

 

 

 

 
Fig. 24 Variação da entalpia do vapor (h3) em relação a DR1. 
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Analisando o gráfico apresentado na Figura 24 vê-se que ele acompanha o 

mesmo comportamento do apresentado na Figura 18, isto é, mesmo que os valores 

de h3 em relação ao diâmetro DR1 informados pelo código não tenham um 

comportamento linear, a rede neural conseguiu acompanhar o comportamento.  

 

 

 

Fig. 25 Variação da entalpia do vapor (h3) em relação a . 

 

 

Em relação ao parâmetro , a entalpia de vapor no pressurizador diminui. 

Essa constatação, conforme mostra Figura 25, indica que o coeficiente de 

sensibilidade em relação a esse parâmetro, mantendo todos os outros parâmetros 

constantes, é negativo. 

Segundo mostram os gráficos da entalpia do vapor (h3) conclui-se que, para 

os parâmetros considerados, as RNAs correspondem às expectativas em mapear os 

valores das variáveis citadas. 
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4.1.4 ENTALPIA DO LÍQUIDO (h1) 

 

Observando o comportamento da entalpia do líquido (h1), em relação aos 

parâmetros do presente trabalho obtidos na rede neural, verifica-se que esses 

valores acompanham o mesmo comportamento quando se emprega o código 

MODPRESS, conforme pode ser observado nos gráficos a seguir: 

 
 
 

 
Fig. 26 Variação da entalpia do líquido (h1) em relação a L20. 

 

 

O coeficiente de sensibilidade calculado para entalpia do líquido (h1) em 

relação à altura da região intermediária do pressurizador (L20) será positivo, pois, 

como mostra o gráfico da Figura 26, h1 cresce com o aumento de L20.  

A Figura 27 apresenta a relação entre h1 e o diâmetro da região do 

pressurizador (DR1). Nessa é apresentada uma função decrescente da variável de 

interesse com o referido parâmetro. Portanto, considerando a equação do 

coeficiente de sensibilidade (Eq.33), verifica-se que este será negativo.   
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Fig. 27 Variação da entalpia do líquido (h1) em relação a DR1. 

 

 

Fig. 28 Variação da entalpia do líquido (h1) em relação a . 

 

A entalpia específica do líquido, conforme o gráfico da Figura 28 aumenta 

com a taxa de insurge ( ). Portanto, o coeficiente de sensibilidade será positivo. 

Verifica-se, também, que os valores calculados pela RNA, como mostram todos os 
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outros gráficos, apresentam boa concordância com os resultados informados pelo 

código MODPRESS. 

 

 

4.1.5 ENTALPIA DA REGIÃO 2 OU ENTALPIA DA REGIÃO INTERMEDIÁRIA (h2) 

 

 

A entalpia região 2 (h2) é a entalpia na região intermediária do pressurizador 

do reator. Essa grandeza decresce com o aumento da altura L20, tornando o 

coeficiente de sensibilidade negativo, conforme o gráfico da Figura 29. Também 

neste gráfico se observa que o desempenho da rede neural é satisfatório, já que os 

valores calculados por ela seguem o código MODPRESS. 

 

 
Fig. 29 Variação da entalpia da região 2 (h2) em relação a L20. 

 

Em relação ao diâmetro (DR1), a entalpia da região 2 aumenta tornando o 

coeficiente de sensibilidade positivo. Também se observa no gráfico da Figura 30 

que o mapeamento feito pela rede neural segue os mesmos valores informados pelo 

o código MODPRESS, indicando que a rede é uma boa ferramenta no estudo de 

sensibilidade. 
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Fig. 30 Variação da entalpia da região 2 (h2) em relação a DR1. 

 

O gráfico da Figura 31 apresenta a relação entre a h2 e taxa de insurge ( ). 

Observa-se o comportamento decrescente da variável em relação ao parâmetro em 

estudo, o que torna o coeficiente de sensibilidade negativo. Neste, como em todos 

os outros gráficos apresentados anteriormente, a rede mostrou excelente 

desempenho.   

 

Fig. 31 Variação da entalpia da região 2 (h2) em relação a . 
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Conforme gráficos apresentados neste item (Figuras 29, 30 e 31), a rede se 

apresentou como uma excelente alternativa ao código MODPRESS. 

 

  

4.2 DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE SENSIBILIDADE 

 

 

No presente trabalho foram escolhidos parâmetros relevantes ao 

funcionamento do pressurizador. As variações feitas nos parâmetros tiveram um 

estudo prévio a fim de estabelecer intervalos que não comprometeriam o projeto do 

reator IRIS.  

Na hipótese em menção, os parâmetros Dr1 e L20 foram aumentados num 

intervalo de -3,45% a +3,45 % e -3 % a +3 %, respectivamente. Já a taxa de insurge 

( ) foi num intervalo de -3% a +3% com o passo de 0,6%. Em seguida, foram 

tomados mais valores para os parâmetros, com variação percentual de -2 % a +2 %, 

com o passo de 1%, para obter um conjunto de dados para a validação da rede. 

Os estudos realizados demonstram algumas diferenças percentuais quando 

os dois métodos são comparados, tendo como referência as variáveis determinadas 

para o estudo, conforme indicam as tabelas a seguir. 

Nas Tabelas 3 a 17 é representado erro relativo percentual quando 

comparados os resultados em ambos os métodos. A expressão matemática que 

representa o erro relativo percentual está indicada a seguir: 

 

1 100%RNA
p

MODPRESS

Variável
E x

Variável

 
= − 
 

 

  

4.2.1 TABELAS EM FUNÇÃO DA ALTURA DA REGIÃO INTERMEDIÁRIA DO 

PRESSURIZADOR (L20) 

 

As Tabelas 3 a 7 fornece uma comparação dos valores das variáveis em 

relação ao parâmetro L20 obtido através do código MODPRESS e Rede Neural 

Artificial. 
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Tabela 3: Valores de PF para cada L20 

L20 (m) 

Altura da Região intermediária do 

Pressurizador 

PF (MPa) 

Pressão Final 

(MODPRESS) 

PF (MPa) 

Pressão Final 

(RNA) 

|Ep | (%) 

Erro relativo 

percentual 

L20 + 2%L20 0,9384 16,51794442 16,51796532 0,000126482 
L20 + 1%L20 0,9292 16,51259496 16,51281929 0,001358529 

L20 0,92 16,50729854 16,50726891 0,000179535 
L20 – 1%L20 0,9108 16,50205444 16,50182724 0,001376812 
L20 – 2%L20 0,9016 16,49686195 16,49662781 0,001419331 

 
 

 

Tabela 4: Valores de VF para cada L20 
L20 (m) 

Altura da Região intermediária do 
Pressurizador 

VF (m3) 
Volume Final 

(MODPRESS) 

VF (m3) 
Volume Final 

(RNA) 

|EP| (%) 
Erro relativo 
percentual 

L20 + 2%L20 0,9384 31,10784917 31,10495949 0,009289234 
L20 + 1%L20 0,9292 30,85382261 30,85489082 0,003462169 

L20 0,92 30,59931011 30,59900856 0,000985482 
L20 - 1%L20 0,9108 30,34431697 30,34257317 0,005746724 
L20 - 2%L20 0,9016 30,0888485 30,08870506 0,000476706 

 

Tabela 5: Valores de h3 para cada L20 

L20 (m) 
Altura da Região intermediária do 

Pressurizador 

h3 (kJ/Kg) 
Entalpia 

específica do 
vapor 

(MODPRESS) 

h3 (kJ/Kg) 
Entalpia 

específica do 
vapor 
(RNA) 

|EP| (%) 
Erro relativo 
percentual 

L20 + 2%L20 0,9384 2563,899009 2563,89917 6,29137E-06 
L20 + 1%L20 0,9292 2564,078306 2564,072266 0,000235571 

L20 0,92 2564,255723 2564,256836 4,34201E-05 
L20 - 1%L20 0,9108 2564,431286 2564,4375 0,000242316 
L20 - 2%L20 0,9016 2564,605023 2564,611816 0,000264893 

 

Tabela 6: Valores de h1 para cada L20 

L20 (m) 
Altura da Região intermediária do 

Pressurizador 

h1 (kJ/Kg) 
Entalpia 

específica do 
líquido 

(MODPRESS) 

h1 (kJ/Kg) 
Entalpia 

específica do 
líquido 
(RNA) 

|Ep| (%) 
Erro relativo 
percentual 

L20 + 2%L20 0,9384 1670,488297 1670,486938 8,13432E-05 
L20 + 1%L20 0,9292 1670,272128 1670,279053 0,000414558 

L20 0,92 1670,058134 1670,056396 0,000104068 
L20 - 1%L20 0,9108 1669,846285 1669,837891 0,000502709 
L20 - 2%L20 0,9016 1669,636551 1669,62854 0,000479784 
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Tabela 7: Valores de h2 para cada L20 

L20 (m) 

Altura da Região intermediária do 

Pressurizador 

h2 (kJ/Kg) 

Entalpia 

específica do 

vapor-líquido 

(MODPRESS) 

h2 (kJ/Kg) 

Entalpia 

específica do 

vapor-líquido 

(RNA) 

|Ep| (%) 

Erro relativo 

percentual 

L20 + 2%L20 0,9384 893,4107113 893,4091797 0,000171436 
L20 + 1%L20 0,9292 893,8061774 893,7901001 0,001798742 

L20 0,92 894,1975881 894,199646 0,000230144 
L20 - 1%L20 0,9108 894,5850009 894,6015625 0,001851319 
L20 - 2%L20 0,9016 894,9684723 894,9865723 0,002022417 

 

 

Analisando os valores dos erros relativos nas Tabelas 3 a 7 verifica-se que a 

Rede Neural Artificial fornece os resultados satisfatórios para as variáveis em 

relação a esse parâmetro. 

   

 

4.2.2 TABELAS EM FUNÇÃO DO DIÂMETRO DA REGIÃO 1 DO 

PRESSURIZADOR 

  

 

Tabela 8: Valores de PF para cada DR1 

DR1 (m)  
Diâmetro da região 1 do 

Pressurizador  

PF (MPa) 
Pressão Final  
(MODPRESS) 

PF (MPa) 
Pressão Final 

(RNA) 

|Ep| (%) 
Erro relativo 
percentual 

DR1 + 2%DR1 2,958 16,5344875 16,53466415 0,001068414 
DR1 + 1%DR1 2,929 16,53468345 16,53492165 0,001440582 

DR1 2,9 16,53920938 16,53903008 0,001084127 
DR1 - 1%DR1 2,871 16,53937572 16,53938103 3,20813E-05 
DR1 - 2%DR1 2,842 16,53952407 16,53966331 0,000841911 

 
 

Tabela 9: Valores de VF para cada DR1 

DR1 (m)  
Diâmetro da região 1 do 

Pressurizador 

VF (m3) 
Volume Final 

(MODPRESS) 

VF (m3) 
Volume Final 

(RNA) 

|Ep| (%) 
Erro relativo 
percentual 

DR1 + 2%DR1 2,958 30,91690268 30,91709709 0,000628808 
DR1 + 1%DR1 2,929 30,91945198 30,92041397 0,003111281 

DR1 2,9 30,93822673 30,93878746 0,001812434 
DR1 - 1%DR1 2,871 30,94081179 30,94125938 0,001446613 
DR1 - 2%DR1 2,842 30,94339925 30,94293976 0,00148494 
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Tabela 10: Valores de h3 para cada DR1 

DR1 (m)  
Diâmetro da região 1 do 

Pressurizador 

h3 (kJ/Kg) 
Entalpia 

específica do 
vapor 

(MODPRESS) 

h3 (kJ/Kg) 
Entalpia 

específica do 
vapor 

 (RNA) 

|Ep| (%) 
Erro relativo 
percentual 

DR1 + 2%DR1 2,958 2563,345064 2563,338867 0,000241757 
DR1 + 1%DR1 2,929 2563,338321 2563,328857 0,000369191 

DR1 2,9 2563,18635 2563,19165 0,000206784 
DR1 - 1%DR1 2,871 2563,180588 2563,180176 1,60701E-05 
DR1 - 2%DR1 2,842 2563,175425 2563,171387 0,000157544 

 
 

 

 

Tabela 11: Valores de h1 para cada DR1 

DR1 (m)  
Diâmetro da região 1 do 

Pressurizador 

h1 (kJ/Kg) 
Entalpia 

específica do 
líquido 

(MODPRESS) 

h1 (kJ/Kg) 
Entalpia 

específica do 
líquido 
 (RNA) 

|Ep| (%) 
Erro relativo 
percentual 

DR1 + 2%DR1 2,958 1671,155566 1671,164429 0,000530359 
DR1 + 1%DR1 2,929 1671,163683 1671,176758 0,000782388 

DR1 2,9 1671,346584 1671,340942 0,000337578 
DR1 - 1%DR1 2,871 1671,353518 1671,35376 1,44393E-05 
DR1 - 2%DR1 2,842 1671,359731 1671,363892 0,000248946 

 
 

 

 

Tabela 12: Valores de h2 para cada DR1 

DR1 (m)  
Diâmetro da região 1 do 

Pressurizador 

h2 (kJ/Kg) 
Entalpia 

específica na 
região 2 

(MODPRESS) 

h2 (kJ/Kg) 
Entalpia 

específica na 
região 2 
 (RNA) 

|Ep| (%) 
Erro relativo 
percentual 

DR1 + 2%DR1 2,958 892,1894987 892,1744995 0,001681162 
DR1 + 1%DR1 2,929 892,1746382 892,1542358 0,002286813 

DR1 2,9 891,8397656 891,8519897 0,001370662 
DR1 - 1%DR1 2,871 891,8270693 891,8265991 5,27156E-05 
DR1 - 2%DR1 2,842 891,815694 891,8065796 0,001022008 

 

 

As Tabelas 8 a 12 mostram erros relativos percentuais irrelevantes das 

variáveis calculadas pelo código e pela rede, para as variações do parâmetro e, daí 

se conclui que a rede é uma boa ferramenta para o cálculo das variáveis. 
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4.2.3 TABELAS EM FUNÇÃO DA TAXA DE INSURGE ( ) 

 

Tabela 13: Valores de PF para cada  

 (Kg/s)  
Taxa de insurge  

PF (MPa) 
Pressão Final  
(MODPRESS) 

PF (MPa) 
Pressão Final 

(RNA) 

|Ep| (%) 
Erro relativo 
percentual 

 + 2%  20,4 16,53375445 16,53395844 0,001233749 
 + 1%  20,2 16,5183598 16,51824188 0,000713848 

 20 16,50729854 16,50726891 0,000179535 
 - 1%  19,8 16,49305324 16,49403763 0,005968475 
 - 2%  19,6 16,48206651 16,48208427 0,00010778 

 

Tabela 14: Valores de VF para cada  

 (Kg/s)  
Taxa de insurge 

VF (m3) 
Volume Final 

(MODPRESS) 

VF (m3) 
Volume Final 

(RNA) 

|Ep| (%) 
Erro relativo 
percentual 

 + 2%  20,4 30,68375644 30,68666267 0,009471585 
 + 1%  20,2 30,63344927 30,63290024 0,001792259 

 20 30,59931011 30,59900856 0,000985482 
 - 1%  19,8 30,55342758 30,55501366 0,005191166 
 - 2%  19,6 30,51941145 30,51557541 0,012569187 

 

 

Tabela 15: Valores de h3 para cada  

 (Kg/s)  
Taxa de insurge 

h3 (kJ/Kg) 
Entalpia 

específica do 
vapor 

(MODPRESS) 

h3 (kJ/Kg) 
Entalpia 

específica do 
vapor 

 (RNA) 

|Ep| (%) 
Erro relativo 
percentual 

 + 2%  20,4 2563,369595 2563,361084 0,000332029 
 + 1%  20,2 2563,885504 2563,888428 0,000114039 

 20 2564,255723 2564,256836 4,34201E-05 
 - 1%  19,8 2564,731788 2564,699219 0,001269895 
 - 2%  19,6 2565,098518 2565,099121 2,35249E-05 

 

 

Tabela 16: Valores de h1 para cada  

 (Kg/s)  
Taxa de insurge 

h1 (kJ/Kg) 
Entalpia 

específica do 
líquido 

(MODPRESS) 

h1 (kJ/Kg) 
Entalpia 

específica do 
líquido 
 (RNA) 

|Ep| (%) 
Erro relativo 
percentual 

 + 2%  20,4 1671,126035 1671,136841 0,000646608 
 + 1%  20,2 1670,504575 1670,501587 0,000178897 

 20 1670,058134 1670,056396 0,000104068 
 - 1%  19,8 1669,483464 1669,522339 0,002328529 
- 2%  19,6 1669,040322 1669,039185 6,81765E-05 
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Tabela 17: Valores de h2 para cada . 

 (Kg/s)  
Taxa de insurge 

h2 (kJ/Kg) 
Entalpia 

específica na 
região 2 

(MODPRESS) 

h2 (kJ/Kg) 
Entalpia 

específica na 
região 2 
 (RNA) 

|Ep| (%) 
Erro relativo 
percentual 

 + 2%  20,4 892,2435599 892,2266846 0,001891341 
 + 2%  20,2 893,3809285 893,3877563 0,00076427 

 20 894,1975881 894,199646 0,000230144 
+ 2%  19,8 895,2483237 895,1751099 0,008178046 
 + 2%  19,6 896,0581952 896,0554199 0,00030972 

 

Conforme os dados apresentados, os erros relativos percentuais obtidos não 

são significativos para os parâmetros considerados no estudo.  À luz destes 

resultados, pode-se concluir que a ferramenta de inferência baseada nas RNAs 

desenvolvida neste trabalho é uma alternativa rápida e confiável em relação ao 

código MODPRESS, considerando-se os critérios utilizados e respeitando-se os 

limites e intervalos sob os quais a rede foi treinada e qualificada. 

 

 

4.2.4 TABELAS DOS COEFICIENTES DE SENSIBILIDADE 

 

 

Observam-se, nas tabelas a seguir, (Tabelas 16 a 18) os valores dos 

coeficientes de sensibilidade para as variáveis em estudo, relativos aos parâmetros, 

usando o código MODPRESS e as Redes Neurais Artificiais e o erro relativo 

percentual quando comparados os resultados em ambos os métodos.  

A expressão matemática que representa o erro relativo percentual está 

indicada a seguir: 

 

                                    (34) 
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Tabela 18. Valores dos coeficientes de sensibilidade, sensibilidade e o erro relativo 

percentual em função do parâmetro L20. 

L20 (m) 
 

Variáveis 
Coeficiente de 
Sensibilidade,  

sR

P

∂

∂
 

 
 

|Ep| (%) 

 
Sensibilidade, 

S 

MODPRESS RNA RNA 
PF 0,572854325 0,597394031 4,283760236 0,033294575 

VF 27,69052402 27,84335095 0,551910562 0,837147461 

h3 -19,18370161 -19,84969429 3,471658912 0,007121633 

h1 23,14366294 23,9762016 3,597263985 0,013207985 

h2 -42,32736455 -44,10121752 4,190794741 0,045373669 

 

 

Tabela 19. Valores dos coeficientes de sensibilidade, sensibilidade e o erro relativo 

percentual em função do parâmetro DR1. 

DR1 (m) 
 

Variáveis 
Coeficiente de 
Sensibilidade,  

sR

P

∂

∂
 

 
|Ep| (%) 

 
Sensibilidade, 

S 

MODPRESS RNA RNA 

PF -0,080901221 -0,076885881 4,963262183 0,013481386 

VF -0,368272597 -0,359403676 2,408248904 0,033688154 

h3 2,719540415 2,563476562 5,738611252 0,002900319 

h1 -3,273027719 -3,051757812 6,760404295 0,005295205 

h2 5,992568134 5,648908944 5,734756484 0,018368331 

 
 

Tabela 20. Valores dos coeficientes de sensibilidade, sensibilidade e o erro relativo 

percentual em função do parâmetro . 

Taxa de Insurge  (Kg/s) 
 

Variáveis 
Coeficiente de 
Sensibilidade,  

sR

P

∂

∂
 

 
|Ep| (%) 

 
Sensibilidade, 

S 

MODPRESS RNA RNA 

PF 0,063266385 0,060510635 4,355787465 0,073313925 

VF 0,200054228 0,194716454 2,668163966 0,127269779 

h3 -2,115710611 -2,026977539 4,194007963 0,015809472 

h1 2,552777344 2,448120117 4,099739738 0,029317812 

h2 -4,668487955 -4,468383789 4,286273582 0,09994152 
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Das Tabelas 18, 19 e 20 pode-se observar que os erros relativos variam entre 

0,55% e 6,76%, sendo que apenas o coeficiente de sensibilidade da variável h1 em 

relação ao parâmetro DR1 alcança o valor de 6,76%. Isso indica que a RNA 

apresenta uma boa precisão no cálculo do coeficiente de sensibilidade. 

Das mesmas Tabelas, pode-se concluir que a taxa de insurge  é o 

parâmetro que mais influencia na variável pressão PF com uma Sensibilidade de 

0,07. Pode-se verificar também, que os valores das Sensibilidade das entalpias h3, 

h2 e h1, em relação à taxa de insurge  são maiores do que aquelas relativas aos 

parâmetros L20 e DR1. Portanto, conclui-se que esse parâmetro, para as entalpias, 

tem maior influência que os parâmetros DR1 e L20. Já o volume da região 

intermediária VF sofre uma maior perturbação com variações feitas na altura da 

região intermediária do pressurizador L20. 

Considerando os baixos erros, na comparação dos coeficientes de 

sensibilidade calculados pela rede e pelo código pode-se concluir que a RNA é uma 

alternativa viável para estudo de sensibilidade.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O estudo da aplicabilidade das Redes Neurais Artificiais como alternativa aos 

métodos convencionais, para o cálculo da análise de sensibilidade, bem como para 

o mapeamento do comportamento de um sistema termoidráulico expresso por um 

dado modelo físico (no caso, o pressurizador do IRIS), permite chegar a algumas 

conclusões e oferecer sugestões para novos encaminhamentos. 

 

Assim, foi possível apresentar as seguintes conclusões: 

 

- uma vez treinada, as RNAs são computacionalmente menos onerosas, 

apresentando-se como uma alternativa ao código MODPRESS tanto no 

estudo de sensibilidade, como para mapear o comportamento 

termoidráulico do pressurizador do reator IRIS; 

- é necessário que o número de neurônios na camada intermediária da rede 

seja definido de acordo com o problema em estudo, a fim de obter uma boa 

generalização da RNA, para o problema em estudo foram necessários 35 

neurônios na camada intermediária da rede; 

- a configuração da RNA, escolhida pelo autor, apresenta resultados 

satisfatórios, visto que a rede informa as respostas em frações de segundo, 

enquanto o código pode levar alguns minutos; 

- a rede apresenta-se como uma ótima ferramenta no cálculo de 

sensibilidade, já que os erros relativos percentuais (entre ambos os 

métodos) são insignificantes, levando em consideração a precisão e 

agilidade das RNAs. 

- considerando as perturbações nas variáveis de interesse, resultado das 

variações nos valores dos parâmetros geométricos escolhidos, L20 e DR1, 

ficou comprovado, que as variações impostas no parâmetro L20 foram as 

mais significativas. 

- das variáveis escolhidas, a mais afetada em todos os casos avaliados foi o 

volume final da região 2 (VF).   
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Ainda, permitiu-se vislumbrar outros estudos e interesses: 

 

- aplicação das redes neurais no estudo do circuito primário do reator IRIS; 

- utilização de outras estruturas de rede no mapeamento do sistema 

termoidráulico, bem como, em outros ramos da engenharia nuclear, por 

exemplo, na dosimetria; 

- utilização de RNAs para definir parâmetros de projetos em engenharia 

nuclear, tendo como dados de entrada apenas os valores desejáveis das 

variáveis (Problema Inverso).   
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ANEXO A – POTÊNCIA DOS AQUECEDORES 

 

O código MODPRESS, código que simula as variações termodinâmicas do 

pressurizador do reator, foi validado com as características do reator NEPTUNOS. 

Esse tópico tem como objetivo, apresentar as principais características do 

pressurizador do reator NEPTUNOS.  

 

    
  Figura 32 - Volumes de controle do código MODPRESS com os fluxos indicados 

(SILVA,2007). 

 

  Os volumes de controle (V1) e (V2) da figura 32 correspondem a líquido 

comprimido ou saturado e (V3) da mesma figura corresponde a vapor superaquecido 

ou saturado. 
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  Dois bancos de aquecedores são instalados nas regiões líquidas 

correspondentes aos volumes de controle V1 e V2. Os aquecedores são divididos em 

dois grupos que atuam de forma independente e são controlados de acordo com a 

pressão. A potência total dos aquecedores é a soma das potências fornecidas pelos 

dois bancos e é denotada por qaq. Cada banco apresenta um tempo de atraso, que 

corresponde ao intervalo de tempo transcorrido desde o acionamento dos 

aquecedores até o fluxo de calor se estabelecer no vaso.   Na Figura 32, tem-se: 

 

• su

.

m  - taxa de surto, resultado das variações de temperatura no circuito primário de 

refrigeração. Tal fluxo pode ser positivo (insurge) ou negativo (outsurge), 

dependendo se entra ou sai do pressurizador. A água do surto é quantificada e é 

fornecida de forma tabelada em função do tempo, e sua entalpia é denotada por 

Hsu.  

• 1rb

.

m  - taxa de bolhas de vapor subindo com velocidade v da região (1) no estado 

saturado para (2) por flashing. 

• 2rb

.

m   - taxa de bolhas de vapor subindo de V2 para V3. O fluxo de massa 

evaporada tem inicialmente a entalpia do líquido saturado de V2 e adquire a 

entalpia de saturação de vapor ao chegar no volume V3.  

• 12

.

m  - saldo de taxa de massa de água condensada ou de massa de vapor devido 

a troca de massas entre os volumes V1  e V2 na saturação. 

• sa

.

m     - taxa de vapor de saída através da válvula de alívio e depende do valor da 

pressão no pressurizador. A descarga se inicia quando a pressão atinge 

determinado valor, sendo liberado com a entalpia do vapor. 

• sp

.

m   - taxa de água que entra no pressurizador diretamente na região de V3, sendo 

geralmente administrado por um sistema de controle automático. 

• cs

.

m     - taxa de água condensada sobre as gotículas do spray. A água do aspersor 

é extraída da perna fria, sendo atomizada no volume de vapor, aumentando 

consideravelmente a área superficial de transferência de calor. Além disto, a 

temperatura dessa água está, geralmente, 30°C a 40°C abaixo da temperatura de 

saturação do pressurizador. Esta taxa de condensação pode ser calculada através 

de um balanço de entalpias: 
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•  
(((( ))))

f3

spfsp

.

sp

cs

.

hh

hhm
m

−−−−

−−−−ηηηη
====                                                                                     (35) 

   

 onde 
sp

ηηηη  é o rendimento do spray. 

• cb

.

m  - taxa de água condensada espontaneamente no volume (3). Esta água possui 

entalpia de líquido saturado. 

• it

.

m   - taxa “líquido” de água condensada ou evaporada na interface 2 e 3. Esta 

taxa de fluxo pode ser determinada pela teoria cinética dos gases.   

• ( )
.

supit it satm KA p p T = −                                                                        (36) 

 

onde:  

 

p - Pressão parcial do vapor de água em N/m2 

Ait - Área da superfície da interface em m2   

T3 - Temperatura do vapor, K 

R - Constante universal dos gases em kJ/kg.K  

Tsup - Temperatura da superfície líquida, K 

psat -  Pressão de saturação para a temperatura da superfície( Tsup), N/m2 

                                                                     

                      Se p for maior que psat, ocorrerá condensação, caso contrário é a 

evaporação que acontece. A temperatura da superfície não é conhecida, mas pode 

ser aproximada pela temperatura do volume líquido V2. O valor de K depende de 

ocorrer, evaporação ou condensação. Isto porque com água escoando para fora do 

pressurizador haverá rápida transformação de líquido para vapor e agitação da 

superfície e nesta situação T2 poderá mais consistentemente assemelhar-se ao valor 

de Tsup. Com água entrando no pressurizador, no entanto, Tsup será bem maior que 

T2 e, neste caso, a constante K terá que levar em consideração os gradientes de 

temperatura espaciais. REDFIELD e MARGOLIS (1965) utilizaram esse modelo, 

conseguiram bons resultados, e recomendaram o uso de K como (Apud SILVA, 

2007): 
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• Para condensação: 

    
2

0, 0709
kg

k
sm MPa

=  

      Para evaporação: 

 

 

• itq - fluxo de calor na interface de V2 e V3 pode ocorrer através de dois 

mecanismos: condução e convecção onde este último é o predominante e é 

calculado através do número de Staton e o coeficiente de transferência de calor  H. 

   
PGC

H
St =                                                 (37) 

    ( ) [ ])p(sat3itfgitit T-THAt-tHAq ==                              (38) 

 

    onde: 

   H = coeficiente de transferência de calor da região de vapor para a interface, em 

J/s.Km2 

   G = densidade da taxa de massa, em kg/sm2 

   Cp= calor específico à pressão constante, em J/kgK 

   T3-= temperatura do sistema na região de vapor, K 

   Tsat=temperatura de saturação do líquido, K 

 

                         O coeficiente de transferência de calor H, segundo recomendações 

de REDFIELD e MARGOLIS (1965) foi tomado como 5,678.104 J/sKm2 (Apud 

SILVA, 2007). A fórmula só admite transferência de calor quando o vapor está 

superaquecido, desprezando a troca de calor que seria possível quando houvesse 

vapor em duas fases e líquido comprimido. 

•  in1

.

Q   - taxa líquida de calor no volume V1 é definida por : 

    1w1aq

.

in1 qqQ −=                                             (39) 

MPam.s

kg
3452,28K

2
=



76 
 

 

onde 1aqq  corresponde a potência recebida pelo volume de controle V1  devido aos 

aquecedores localizados nessa região.  O 1wq  é a potência que V1 libera para as 

paredes metálicas do pressurizador e depende do valor da pressão e do nível de 

água. Para os aquecedores localizados na região de V1, têm-se:                                          

       1aq)1(ele
1aq qP

dt

dq
=τ                                          (40)                 

    onde: τ - tempo de atraso 

 

    )1(eletP - potência elétrica dos aquecedores da região 1. 

 

    Resolvendo-se a equação diferencial (40), chega-se ao resultado: 

                                

    q
1aq
=P

)1(elet
(1-e ττττ

−−−− t

)                                          (41) 

 

                        O tempo de atraso (τ), definido no projeto, é sempre constante e 

corresponde a 16 s. A potência recebida por cada por cada volume de controle 

líquido corresponde a uma fração da potência total liberada pelos aquecedores  

(q
aq

).  

 

q
1aq
=λ1q

aq
                                                  (42) 

                                               

Daí se conclui que: 

 

111

.

waqin qqQ −−−−==== λλλλ                                            (43) 

 

onde q
1w
 é a taxa de calor que (1) libera para as paredes do pressurizador.                        

 

• inQ
2

.

-  taxa líquida de calor na região (2). 

itwaqin qqqQ ++++−−−−====
222

.

                                       (44) 
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onde 2aqq  é a potência recebida pelo volume de controle V2  devido ao banco de 

aquecedores  localizado nessa  região , 2wq  é a taxa de calor que V2 liberada para 

as paredes do pressurizador e qit é a taxa de calor recebida do volume de controle 

V3 ocorrida por condução ou convecção.  A equação diferencial (11), fornece a 

potência elétrica recebida pelo volume de controle V2. 

 

2aq)2.(elét
2aq qp

dt

dq
−=τ                                           (45) 

 











−= τ

−
t

)2.(elét2aq e1Pq                                         (46) 

 

Identicamente a situação a anterior, tem-se que: 

 

aq22aq qq λ=                                              (47) 

 

  A potência recebida dos aquecedores por cada volume de controle V1 e 

V2, depende da fração de potência λ1 ou λ2 , respectivamente. Dependendo da 

localização do banco, ou dos bancos de aquecedores  nos volumes líquidos, uma 

dessas frações pode vir a ser nula. No entanto, qualquer que seja a situação, tem-se 

que. 1
21

====λλλλ++++λλλλ . Então identicamente à situação anterior, temos: 

 

( ) aq12aq q1q λ−=                                                           (48) 

 

Logo: 

 

( ) 2witaq1in2

.

qqq1Q −+λ−=                                           (49) 

 

onde: 
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∑
=

+==

2

1i
2aq1aqaqiaq qqqq                                               (50) 

in3

.

Q   - taxa líquida de calor em V3 

 

3witin3

.

qqQ −−=                                                    (51) 

 

         Estes processos de transferência são de importância fundamental no 

controle do comportamento termodinâmico do pressurizador. Para um determinado 

volume de controle, todo fluxo mássico ou de calor que entra neste volume, será 

considerado positivo, caso contrário negativo. No caso específico de fluxo líquido na 

interface, será positivo para a condensação e negativo para a evaporação. Durante 

a compressão o processo mais importante é a condensação do vapor sobre as 

gotículas de água atomizada pelo aspersor e como conseqüência surge uma queda 

de pressão no vaso. A massa de água borrifada pelo aspergidor ou aspersor entra 

no pressurizador na condição de líquido comprimido, com a entalpia da perna fria do 

circuito primário e aquece-se rapidamente até a temperatura de saturação. O 

aspergidor é acionado por um sinal de pressão alta, acima de um certo valor, 

denominada pressão de ligamento. 

                     Durante a expansão o processo mais importante é a evaporação da 

água, onde sua temperatura é maior que a de saturação (T>Tsat ). O surgimento de 

bolhas tem início com a queda da pressão na superfície metálica. A taxa de 

aparecimento de bolhas pode ser considerada constante, mas ela depende da 

condução de calor no seio do líquido, da pressão e da interação entre bolhas.   

 

                     Durante um transitório no pressurizador quatro variáveis serão 

alteradas externamente. 

 

• Fluxo de surto→ é o resultado das variações de temperatura no circuito primário de 

refrigeração sendo considerada a única função externa verdadeira, podendo ser 

positiva, quando a água entra no pressurizador, ou negativa quando sai. 

 



79 
 
• Fluxo do Aspersor→ geralmente controlado por um sistema de controle automático 

atuando sobre a pressão do circuito primário 

 

• Fluxo de alívio de vapor→ depende das características das válvulas de alívio e do 

sistema de controle de pressão 

 

• Potência elétrica dos aquecedores→ é também controlada pela pressão e/ou pelo 

sinal do nível da água. Normalmente os aquecedores são colocados em diversos 

bancos, e serão ligados dependendo dos pontos de controle especificados para 

cada banco. 
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ANEXO B – CARACTERÍSTICAS DO PRESSURIZADOR NEPTUNUS 

 

As características principais do pressurizador NEPTUNUS, utilizado para a 

simulação de teste do modelo código MODPRESS, são descritas a seguir (SILVA, 

2007): 

 

 

• Configuração do vaso 

 

O vaso do pressurizador possui um volume total de 1,1m3. Este volume 

está dividido em três regiões: R1, R2 e R3 com respectivos volumes de 0,234m3, 

0,765m3 e  0,0969m3. O volume de controle V1 (fixo), corresponde a região R1, o 

volume de controle V20, corresponde a 0,447m3 e o volume de controle inicial V3 

(vapor) corresponde a 0,415m3.                                                 

A Figura 33 ilustra esquematicamente o pressurizador NEPTUNUS 

utilizado na validação do código MODPRESS. Observe-se que, exceto para R1, as 

demais regiões R não coincidem necessariamente com os volumes de controle V. 
 

 
 

Figura 33 Representação esquemática do pressurizador NEPTUNUS em estado 

de saturação inicial 
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• Condições iniciais 

                        A pressão do sistema é 12,3 MPa e o calor liberado para as paredes 

do vaso correspondem à potência térmica dos aquecedores. 

 

• Elementos aquecedores       

                        O sistema de controle dos aquecedores elétricos é acionado tanto 

pela pressão quanto pelo nível de água no vaso. Neste modelo foi considerado 

apenas um banco de aquecedores instalado na região R2 e constituído de 24 

aquecedores com constante de tempo de 16 s, fornecendo potência de 17 kw.   

 

• Taxa de surto 

                        O transitório começa com saída de água no instante t=15s, de fluxo 

constante, correspondente a 3,25 kg/s e durante um intervalo de tempo de 40s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


