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ANÁLISE PARAMÉTRICA DE UM REATOR ANELAR PULSADO 

 

Autor: Helmut Muniz da Silva 

 

Orientador: Dr. Rajendra Narain 

 

RESUMO 

 

Um conceito de reator pulsado denominado VICHFPR (Very Intense Continuous 

Flux Pulsed Reactor) foi apresentado em 1997 como uma possível extensão do reator 

periodicamente pulsado russo IBR-2. O núcleo desse reator tem geometria anelar e é 

percorrido por um modulador de reatividade que é responsável pelo surgimento de um 

pulso rotativo no fluxo neutrônico no reator. Enquanto a maior parte do núcleo opera 

na subcriticalidade (kef<1), a região vizinha ao modulador é supercriticamente pronta 

(kef>1+β), gerando um fluxo máximo bem maior do que o fluxo médio. A razão entre os 

valores máximo e médio de fluxo é o fator de vantagem do conceito. Esse princípio 

pode ser empregado para gerar altos níveis de fluxo e fluência necessários para 

avaliação de danos em elementos de reatores, queima de rejeitos radioativos e 

produção de isótopos transurânicos. A análise paramétrica realizada por este estudo 

avaliou a influência das dimensões do núcleo e do modulador e da fração de nêutrons 

atrasados, através da alteração no tipo de elemento físsil empregado como 

combustível, no fator de vantagem e na distribuição de fluxo e da concentração de 

precursor de nêutrons atrasados ao longo de todo reator. Para tal finalidade, 



 

desenvolveu-se um código computacional em linguagem FORTRAN denominado 

ANÀLISE. Um algoritmo em diferença finita, empregando o método de Crank-Nicolson 

generalizado, foi usado na discretização do núcleo. Depois de serem obtidas a 

distribuição de fluxo neutrônico e o fator de vantagem, calculou-se a distribuição da 

concentração de precursor de nêutrons atrasados no sistema e, finalmente, a 

magnitude do pulso de fluxo de nêutrons foi reavaliada. Foram comprovados a 

presença do pulso na distribuição de fluxo neutrônico, a dependência linear do fator de 

vantagem com o perímetro anelar e a independência em relação à fração de nêutrons 

atrasados. A distribuição da concentração de precursor de nêutrons atrasados foi 

homogênea para os três elementos físseis e a magnitude do pulso na distribuição de 

fluxo de nêutrons foi mantida. 

 
Palavras-chave: VICHFPR, Geometria Anelar, Fator de Vantagem, Análise 

Paramétrica, FORTRAN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PARAMETRIC ANALYSIS OF A PULSED ANNULAR REACTOR 

 

Author: Helmut Muniz da Silva 

 

Adviser: Dr. Rajendra Narain 

 

ABSTRACT 

 

A new pulsed reactor concept VICHFPR (Very Intense High Continuous Flux 

Pulsed Reactor) was presented in 1997 as a possible extension of IBR-2 periodically 

pulsed Russian reactor. The concept has an annular core which is traversed by a 

reactivity modulator responsible for generating a rotating neutron pulse. While the most 

part of the core operates under subcriticality (kef<1), the region adjacent to the 

modulator has prompt supercriticality (kef>1+β), producing a flux level significantly 

larger than the average. The flux advantage factor for the concept is the ratio between 

the maximum and average flux values along the core. This principle can be used to 

generate high fluence levels needed, for example, to evaluate damages in reactor 

elements, to burn radioactive waste and to produce transuranic isotopes. The 

parametric analysis performed in this study evaluated the effects of the core and 

modulator dimensions and of the delayed-neutron fraction on the type of fissile material 

in the advantage factor and in the neutron flux distribution. For this purpose a 

computation code ANALISE in FORTRAN language was developed to carry out the 

numerical simulations. A finite difference algorithm using generalized Crank-Nicolson 



 

method was employed for space-time discretization applied to the opened-up geometry 

of the core. Subsequently in order to obtain the neutron flux distribution in the core and 

the advantage factor value, delayed-neutron precursor concentration distribution was 

calculated and, finally, the magnitude of the pulse in the neutron flux distribution was 

revaluated. The presence of a rotating neutron pulse, the linear proportionality of the 

advantage factor with the perimeter, the independence of the advantage factor in order 

to the delayed-neutron fraction were demonstrated. A uniform delayed-neutron 

precursor concentration distribution to the three fissile elements was found along the 

core, while the magnitude of the pulse remained unaltered. 

 

Keywords: VICHFPR, Annular Core, Advantage Factor, Parametric Analysis, 

FORTRAN. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Reações nucleares são as únicas fontes de nêutrons e, desde 1932 quando 

reações do tipo (α, n), em elementos de baixo número atômico, evidenciaram a 

existência dessa partícula, tais reações foram cada vez mais exploradas, 

principalmente, após a descoberta da fissão nuclear em 1939 (Kaplan, 1963). 

 A forma mais utilizada na produção de nêutrons, em várias aplicações da Física 

Nuclear, é através do uso de reatores nucleares, os quais podem ser classificados 

quanto ao modo de operação em reatores pulsados ou reatores contínuos 

(convencionais). A diferença entre esses tipos de reatores está na presença de um 

pulso do fluxo de nêutrons, obtido num curto intervalo de tempo, nos reatores 

pulsados, enquanto os reatores convencionais mantêm o fluxo constante no tempo 

(Lamarsh, 1972). 

Pesquisa baseada em reatores pulsados ocorre desde a década de 1940 nos 

Estados Unidos. A finalidade principal desses reatores é a produção de um pulso no 

fluxo neutrônico que pode acontecer de três modos distintos, determinando, assim, se 

o reator é pulsado periodicamente não periodicamente ou amplificador. Reatores como 

PFR nos Estados Unidos e o IBR-2 na Rússia são alguns exemplos de projetos 

bastante consolidados nessa área (Shabalin, 1979). 

Um conceito de reator pulsado, conhecido como VICHFPR (Very Intense 

Continuous High Flux Pulsed Reactor), foi apresentado, em 1997, como uma possível 

extensão do reator periodicamente pulsado russo IBR-2. Tal reator possui um núcleo 

subcrítico (kef<1) de forma anelar que é percorrido por um modulador responsável pela 

produção de um pulso no fluxo de nêutrons local, causando supercriticalidade pronta 

(kef>1+β) na região do núcleo vizinha ao modulador, de modo que se possa obter um 

alto fluxo de nêutrons num curto intervalo de tempo. Sob tais condições de fluxo, 

define-se o fator de vantagem do conceito pela razão entre os fluxos de nêutrons 

máximo e médio ao longo do núcleo, de modo que pode ser possível a operação sob 

uma condição máxima de fluxo neutrônico, enquanto as características 

termohidráulicas estarão relacionadas com o fluxo neutrônico médio (Narain 1997). 
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A dissipação do calor gerado pelo combustível, que geralmente é proporcional ao 

fluxo médio de nêutrons, torna-se um problema mais simples nos reatores pulsados, 

pois seu fluxo neutrônico médio bem inferior ao valor máximo obtido no pulso (El-

Wakil, 1971). 

Unindo-se características de reatores pulsados e contínuos, juntamente com a 

aplicação das idéias expostas anteriormente, podem-se produzir pulsos nos fluxos 

neutrônicos da ordem de 1016neutrons/cm2.s. Além disso, sincronizando-se uma 

amostra para irradiação com o modulador ao longo de seu movimento, tal amostra 

estará sempre sujeita ao valor máximo do fluxo neutrônico, causando fluências 

intensas na amostra de irradiação. Esse princípio pode ser usado para gerar fluências 

da ordem de 1022 a 1023 nêutrons/cm2 necessárias, por exemplo, para a queima de 

rejeitos radioativos, diminuindo consideravelmente o tempo de isolamento desses 

materiais, para avaliar os danos causados pela radiação aos componentes de um 

reator, como também para a produção de isótopos transurânicos, como o Califórnio 

252 (Narain, 1997). 

A análise do fluxo neutrônico, no conceito VICHFPR, para nêutrons prontos e 

atrasados, foi realizada levando-se em consideração apenas os nêutrons 

monoenergéticos rápidos, de modo que a fuga de nêutrons do sistema foi tratada de 

forma simplificada pelo método da difusão de um grupo de nêutrons. Também se 

assumiu a forma linearizada do núcleo anelar do reator, visando à obtenção de uma 

solução numérica, baseada em coordenadas cartesianas, para a distribuição do fluxo 

de nêutrons ao longo de todo núcleo anelar. Além de comparar os resultados 

numéricos com o estudo analítico já realizado (Narain & Seifritz, 2000), observou-se o 

comportamento da distribuição da concentração de precursor de nêutrons atrasados 

no núcleo de acordo com o elemento físsil empregado como combustível no reator. 

Desse modo, com o intuito de ampliar o trabalho desenvolvido sobre as 

condições de partida do reator, em que foi analisada a evolução da intensidade do 

pulso no fluxo de nêutrons durante a aproximação entre núcleo e modulador (Silva, 

2003), e o trabalho sobre a resolução analítica da equação de transporte de nêutrons 

no reator, no qual a transformada de Laplace foi empregada na análise das condições 
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de estabilidade do núcleo (Teixeira, 2002), foi estudada uma variação paramétrica do 

conceito VICHFPR, tendo como objetivo a inclusão dos seguintes aspectos: 

• Calcular e avaliar a distribuição do fluxo neutrônico ao longo de todo núcleo do 

reator, incluindo, assim, a região do núcleo não vizinha ao modulador; 

• Observar a influência das dimensões do núcleo e do modulador nos resultados 

obtidos para o fator de vantagem; 

• Alterar o elemento físsil empregado com combustível para examinar o efeito 

causado pela fração de nêutrons atrasados na distribuição de fluxo neutrônico e 

no fator de vantagem; 

• Calcular e avaliar a distribuição da concentração de precursor de nêutrons 

atrasados depois de estabelecido o pulso no fluxo neutrônico; 

• Reavaliar a magnitude do pulso no fluxo neutrônico depois de estabelecida a 

distribuição da concentração de precursor de nêutrons atrasados; e 

• Desenvolver um programa computacional em linguagem FORTRAN para tais 

finalidades, o qual será avaliado através dos resultados produzidos pela 

variação dos parâmetros da discretização numérica e do parâmetro de Crank-

Nicolson. 

Com isso, depois de analisados os resultados obtidos a partir das simulações 

realizadas pelo programa desenvolvido, foram descritas as influências dos parâmetros 

de discretização e do parâmetro de Crank-Nicolson na utilização do código 

desenvolvido e como as dimensões do núcleo e do modulador e a fração de nêutrons 

atrasados interferem na distribuição de fluxo neutrônico e no fator de vantagem do 

conceito. Finalmente, obteve-se a distribuição da concentração de precursor de 

nêutrons atrasados e a magnitude do pulso no fluxo de nêutrons foi reavaliada. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1. Classificação dos Reatores Nucleares 
 

Há várias formas de se classificar os reatores nucleares, levando-se em 

consideração aspectos como: finalidade, tipo do moderador, tipo do refrigerante, 

energia cinética dos nêutrons causadores das fissões, tipo do combustível, modo de 

operação do fluxo neutrônico, modelo do núcleo interno, etc (El-Wakil 1962). 

Entretanto, o parâmetro mais importante é a energia cinética, ou a velocidade, dos 

nêutrons responsáveis pelas fissões no reator. Em relação a esse aspecto, os reatores 

nucleares são classificados em: térmicos, intermediários ou rápidos (Glasstone & 

Sesonske, 1963).  

Quando a grande maioria das fissões é induzida por nêutrons, em relativo 

equilíbrio térmico com os átomos do sistema, tendo energia de até 0,3 eV, diz-se que 

os reatores são térmicos. Sendo as fissões causadas por nêutrons com energia da 

ordem de 10 keV, os reatores são classificados como intermediários. Finalmente, para 

fissões promovidas por nêutrons com energia da ordem de 100 keV, ou superior, os 

reatores são ditos rápidos (Lamarsh, 1972). 

Quanto ao regime de operação do fluxo neutrônico, os reatores podem ser 

contínuos (convencionais), quando o valor do fluxo é mantido constante ao longo de 

toda operação, ou pulsados, quando ocorrem elevações consideravelmente altas 

(pulsos) no fluxo de nêutrons (Glasstone & Edmund, 1952). 

Como um dos fatores limitantes à operação de um reator nuclear é a retirada da 

quantidade de calor gerada pelo reator, quantidade essa que, geralmente, é 

diretamente proporcional ao fluxo médio de nêutrons, pois a densidade volumétrica de 

potência térmica da fonte é dada por: 

''' f fq G ϕ= Σ  

em que  fG  é a energia gerada por cada fissão, fΣ  é a seção de choque 

macroscópica do combustível e ϕ  é o fluxo neutrônico médio no núcleo do reator. 

Desse modo, todas as características termohidráulicas do sistema serão tomadas a 
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partir desse valor, tornado reatores pulsados mais proveitosos nesse sentido já que o 

valor máximo do fluxo é bem maior que o valor médio (El-Wakil, 1971). 

Com isso, o problema da dissipação do calor é fortemente abrandado, já que em 

reatores pulsados é possível obter um valor máximo de fluxo com cerca de duas 

ordens de grandeza maior que o fluxo médio nos reatores contínuos, permitindo, 

assim, a possibilidade de pulsos no fluxo da ordem de 1016 nêutrons/cm2.s (Narain, 

1997). 

 
 
2.2. Reatores Pulsados com Fluxo Alto 
 

A utilização de reatores pulsados já ocorre desde 1945, quando Otto Frisch 

desenvolveu um experimento, denominado por Robert Feynmann de “fazer cócegas 

na cauda de um dragão adormecido”, durante o projeto Manhattan. Esse foi o ponto de 

partida para serem desenvolvidos os reatores Jemina e Godiva. Entretanto, foi a 

antiga U.R.S.S. responsável pelo desenvolvimento de um trabalho bastante expressivo 

nessa área (Shabalin, 1979). 

O principal objetivo desses reatores é a produção de pulsos na fissão nuclear, 

visando ao desenvolvimento da pesquisa científica. Com relação ao pulso de fissão os 

reatores podem ser pulsados periodicamente, não periodicamente ou amplificadores. 

Os dois primeiros se distinguem pelo fato dos periódicos terem a modulação do pulso 

proveniente de uma fonte externa. Em todos eles, a supercriticalidade pronta só está 

presente num intervalo de tempo muito curto em que ocorre o aumento da reatividade. 

Fora desse intervalo, a operação desses reatores é altamente subcrítica. Embora 

operem num regime pulsado do fluxo de nêutrons, reatores pulsados periodicamente 

têm características termodinâmicas e físicas mais próximas dos reatores com fluxo 

estacionário. Por isso, tais reatores combinam, durante sua operação, características 

dos dois regimes, pulsado e estacionário (Shabalin, 1979). 
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2.2.1. Alguns Reatores Pulsados de Fluxo Alto 
   

Construído pelo Joint Institute of Nuclear Research, o primeiro reator rápido 

pulsado, denominado IBR, entrou em funcionamento em 1960. Sua potência térmica 

inicial era de 1 kW e, posteriormente, foi aumentada para 6 kW, quando a potência no 

pico do pulso chegou a atingir cerca de 25 MW. Esse reator operou com sucesso até 

meados de 1968, quando foi então desmontado, e substituído pelo reator IBR-30, cuja 

potência térmica chegou a 30 kW, enquanto a potência obtida no pulso foi de 1GW. A 

passagem do IBR para o IBR-30 foi apenas uma mudança estrutural do projeto, pois 

quase todos os componentes do primeiro reator foram utilizados no segundo 

(Shabalin, 1979). 

Com o sucesso conseguido pelo projeto IBR, o mesmo instituto de pesquisa 

colocou em operação, em 1984, um novo reator, designado IBR-2, com características 

bem distintas dos outros dois. O combustível desse reator consiste de 74 varetas de 

dióxido de plutônio e é resfriado pelo uso de sódio líquido, o qual é bombeado a uma 

taxa de 80 a 100m3/h. O pulso de reatividade é produzido a partir de dois 

moduladores, um principal e outro secundário, girando em torno do núcleo com 

freqüências respectivamente iguais a 1500 e 300 rotações por minuto. Com isso, num 

intervalo de tempo muito curto, o reator passa de uma forte subcriticalidade à 

supercriticalidade pronta, tendo uma potência média de 2MW e uma freqüência no 

pulso de 5 Hz (Popov et al, 2000). 

Desde o início de sua operação, esse reator demonstrou grande confiabilidade e 

a possibilidade de uso efetivo no estudo de Física da matéria condensada, sendo, até 

1991, o reator com o maior fluxo de nêutrons já conseguido, cerca de 1016 

nêutrons/cm2.s (Aksenov, 1991). 

Além desses reatores, outros projetos foram desenvolvidos por outros países 

posteriormente. Nos EUA, um reator bastante semelhante ao IBR-2 foi desenvolvido 

pelo Brookhaven National Laboratory, designado PFR (Pulsed Fast Reactor). Itália, 

Índia e Japão também desenvolveram seus próprios reatores denominados, 

respectivamente, SORA, KPFR e YAYOI. No reator japonês, em que o núcleo tem 

dimensões reduzidas, a modulação da reatividade é bem diferente dos demais. Sua 
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principal característica como reator pulsado é o uso de dois equipamentos de inserção 

de reatividade, que na maior parte do tempo é negativa, para a formação do pulso. Isto 

faz com que o efeito do choque térmico seja atenuado durante o pico de potência, 

diminuindo, assim, os possíveis danos causados no núcleo (Wakabayashi et al, 1997).  

Na tabela 1, estão listadas as principais características de operação desses 

reatores. 

 

Tabela 1: Características operacionais de alguns reatores periódicos pulsados. 

Nome e 
Local Combustível Potência 

média, MW 
Meia largura 
do pulso, μs 

Freqüência 
do pulso, Hz 

Fluxo térmico 
neutrônico, 

nêutrons/cm2.s
IBR-30 Dubna, 

Rússia Pu 0,025 70 0,13 – 100 6 . 1010

IBR-2 Dubna,    
Rússia PuO2 4 92 5 – 50 6 . 1012

SORA Ispra,    
Itália U + Mo 1 65 50 2.5 . 1012

PFR 
Brookhaven, 

USA 
PuO2 + Mo 30 90 20 – 60 (2 – 3).1012

KPFR Madras,  
Índia PuO2 0,03 50 50 5 . 1010

YAYOI Tokai, 
Japão U 0,002 58 1 – 15 − 

 

Os valores de fluxo neutrônico, listados na última coluna da tabela acima, foram 

medidos na superfície externa do sistema. No próprio núcleo esses valores podem 

chegar até a ordem de 1015nêutrons/cm2.s, no caso do IBR-2 (Shabalin, 1979). 

A seguir, mostra-se na tabela 2 a razão entre a potência durante o pulso do fluxo 

de nêutrons e a potência média de operação dos mesmos reatores da tabela anterior, 

excetuando-se o reato indiano KPFR em Madras, devido à indisponibilidade de 

informação do fluxo de pico. 
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Tabela 2: Razão entre potências máxima e média de reatores pulsados. 
 

        

Reator Pmáx / Pméd

IBR 3340 

IBR-2 750 

SORA 340 

BROOKHAVEN 150 

YAYOI 5.105

 Embora com um núcleo de dimensões reduzidas, percebe-se que a razão entre 

as potências de pico e média no YAYOI é quase mil vezes maior do que no IBR-2 

(Narain, 1997). 

 

 

 2.2. O Conceito VICHFPR 
 

Proposto em 1997, o conceito VICHFPR (Very Intense Continous High Flux 

Pulsed Reactor), combina características do regime pulsado e estacionário. Seu 

núcleo tem uma forma geométrica anelar e é percorrido por um refletor responsável 

pela modulação da reatividade através da produção de um pulso no fluxo de nêutrons 

presente no reator, proporcionando, desse modo, a supercriticalidade pronta na região 

do núcleo vizinha ao modulador, enquanto o restante do núcleo comporta-se como um 

sistema subcrítico. O objetivo desse conceito é ser usado como extensão do reator 

periodicamente pulsado russo IBR-2 instalado em Dubna (Narain, 1997). 

 Podendo atingir um pico de fluxo neutrônico da ordem de 1016 nêutrons / cm2.s, 

esse reator de pesquisa pode ser utilizado para a avaliação de danos sofridos por 

componentes de reatores, para a produção de isótopos transurânicos e na queima de 

dejetos radioativos, pois se uma amostra de irradiação for sincronizada ao modulador, 

em seu movimento pelo núcleo, ela estará sempre sujeita ao alto fluxo de nêutrons do 

reator. A figura 1 representa uma vista perspectiva do núcleo do reator ao qual estão 

associados o modulador e uma possível amostra para ser irradiada (Narain, 2000). 
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Figura 1: Vista perspectiva do núcleo anelar. 
 
 

Para que o fluxo neutrônico não ultrapasse os valores de segurança na operação, 

o modulador (refletor) deve possuir um comprimento máximo, além do qual a região do 

núcleo vizinha a ele tornar-se-ia autônoma com relação à produção de nêutrons, 

comprometendo, com isso, o conceito do reator. A avaliação do conceito VICHFPR foi 

realizada em um núcleo com uma composição para a região multiplicativa semelhante 

à do IBR-2, ou seja: 25% de combustível, 25% de estrutura de suporte (ferro) e 50% 

de material refrigerante, sódio líquido (Narain, 1997). Os valores percentuais listados 

anteriormente são medidos em termos de massa dos componentes. 

 
 
2.3. Estudo Analítico do Conceito VICHFPR 
 

Devido ao movimento do modulador, a equação diferencial que rege o 

comportamento do fluxo de nêutrons no núcleo do reator depende tanto da posição 

quanto do tempo. Tomando-se a geometria linearizada do núcleo anelar para que se 

possa obter uma solução analítica, a partir do uso de coordenadas cartesianas para a 

distribuição de fluxo ao longo do núcleo, pode-se fazer uma análise do fluxo neutrônico 

através da teoria de um grupo, isto é, apenas os nêutrons monoenergéticos rápidos 

efetivos são levados em consideração. Sendo assim, a equação de difusão em uma 

dimensão pode ser escrita como 



 28

                                        
2

2

1
v

D q
t x
ϕ ϕ ϕ∂ ∂

= + Σ +
∂ ∂

                                              (2.1) 

onde  

         q é o termo médio de produção de nêutrons atrasados; 

         2
f a iDBνΣ = Σ −Σ − = Σi , para a região vizinha ao refletor; e 

         2
f a oDBνΣ = Σ −Σ − = −Σo , para a região fora da vizinhança do refletor.  

Como a supercriticalidade pronta só está na vizinhança do refletor, tem-se que 

2 1f
i

a i

k
DB

ν
β

Σ
= >
Σ +

+ , enquanto que fora da vizinhança 2 1f
o

a o

k
DB

νΣ
= <
Σ +

(Narain & 

Seifritz, 2000). 

Com o intuito de se obter condições de contorno independentes do tempo, uma 

mudança de coordenadas, dada por 
x Vtz

D
−

= , em que V é a velocidade do 

modulador ao longo do núcleo, é introduzida, tomando-se como origem o centro do 

modulador. Logo, mC
2

x V t− = ±  e, com isso, mC
2

z
D

= ± . Como 
  

V
t D z
ϕ ϕ∂
= −

∂ ∂
∂

   e    

2 2

2 2

1
  2x D z
ϕ ϕ∂ ∂

=
∂ ∂

, a equação (2.1) pode ser escrita como 

                                   
2

2 v  i
V D q

z z
ϕ ϕ ϕ∂ ∂ D+ − Σ = −

∂ ∂
                                       (2.2) 

para a região vizinha, e 

                                   
2

2 v  o
V D qD

z z
ϕ ϕ ϕ∂ ∂

+ + Σ = −
∂ ∂

                                       (2.3) 

para a região não vizinha. 

Para descrever o comportamento do fluxo deve-se, então, resolver duas 

equações diferencias ordinárias não homogêneas de segunda ordem, cujas soluções 

serão formada pela soma da solução da equação homogênea com a solução de uma 

equação particular, isto é, 

                                                  h pϕ ϕ ϕ= +  
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Considerando 4
v
V D>> Σ , nas proximidades do refletor, a solução homogênea tem a 

forma exponencial de um número imaginário 

 

                                      ' 'i ii D z i D z
h A e B eϕ Σ − Σ= +   

                        

a qual pode também ser representada por uma parte real e outra imaginária. Porém, 

sendo o fluxo uma grandeza real e devido à simetria do fluxo em relação ao centro do 

modulador, o coeficiente da parte imaginária deve ser nulo. Logo  

 

                                         c o s ( )
ih iA D zϕ = Σ                                             (2.4) 

 

 A solução particular é obtida através do método dos coeficientes indeterminados 

(Boyce, 1994), tendo como expressão 

 

                                                      
ip

i

qϕ = −
Σ

                                                       (2.5) 

 

Desse modo, na região vizinha ao modulador 

 

                                    cos( )i i
i

qA D zϕ = Σ −
Σ

                                       (2.6) 

com mC
2

z
D

< . 

Fora da vizinhança do modulador a solução homogênea tem como solução a 

soma de uma exponencial positiva e uma negativa 

 

                                      o o

o

D z D
h E e F eϕ z− Σ Σ= + . 

Para que o fluxo não seja divergente quando , z →∞ 0F = , com isso 
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                                            o

o

D z
h E eϕ − Σ=                                                  (2.7) 

 

A solução particular, como anteriormente, será 

                    

                                                      
op

o

qϕ = −
Σ

                                                       (2.8) 

Sendo assim, 

                                       oD z
o

o

qE eϕ − Σ= +
Σ

                                                (2.9) 

Aplicadas as condições de contorno que a continuidade do fluxo e de sua 

densidade de corrente nos pontos mC
2

z
D

= ± , chega-se a:  

 

            m

1 co s( )
C( ) p ara  
2

co s sen

o
i

i o
i

o ii

o

D z
qz z

D
ϕ

θ θ

⎡ ⎤⎛ ⎞∑
+ ∑⎢ ⎥⎜ ⎟∑ ∑⎝ ⎠⎢ ⎥= −

⎢ ⎥∑ ∑∑
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e 

m

1 sen
C( ) exp( ) 1

2
cos sen

i o

o i
o o

o i

o

qz D
D

θ
ϕ

θ θ

⎡ ⎤⎛ ⎞∑ ∑
+⎢ ⎥⎜ ⎟∑ ∑⎝ ⎠⎢ ⎥= − ∑

⎢ ⎥∑ ∑
−⎢ ⎥

∑⎢ ⎥⎣ ⎦

z − +            (2.11) 

 

com mCz
2 D

>  e mC
2

i

D
θ Σ
= . Dessa forma, o comportamento analítico teórico 

previsto para o fluxo neutrônico em todo núcleo do reator fica assim determinado.  

Tal comportamento está colocado na figura 2, em que estão mostradas as formas 

exponencial e cossenoidal em função da posição no núcleo. 
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                 Figura 2: Comportamento teórico previsto para o fluxo neutrônico. 
 
Deve-se notar nessa figura que o surgimento do pico no fluxo está compreendido na 

região do núcleo cujo comprimento é exatamente equivalente ao comprimento do 

modulador, devido à alteração no valor do buckling transversal de 2
oB  para 2

iB . 

Desconsiderando-se agora o efeito dos nêutrons atrasados, o fluxo médio no 

reator pode ser calculado, a partir do uso de uma integral imprópria, pela expressão: 

 

                                           ( )
0

2

o

D qz d z
T V

ϕ ϕ
∞ ⎡ ⎤

≅ −⎢ ⎥Σ⎣ ⎦
∫                                    (2.12) 

 

com 2 RT
V
π

=  representando o período de revolução do modulador. 
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   (2.13) 
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determinando, assim, o valor do fluxo médio a partir das constantes conhecidas. 

O fluxo máximo é conseguido no centro do modulador, isto é, em . Logo  0z =

            

    ( )
1

0
co s

o

i o
m áx i m á x

o o ii

o

q q

sen
ϕ ϕ ϕ

θ θ

⎛ ⎞Σ
+⎜ ⎟
Σ Σ⎜ ⎟= − ∴ = − −⎜ ⎟Σ Σ ΣΣ

−⎜ ⎟⎜ ⎟Σ⎝ ⎠

o

q
Σ

      (2.14) 

 

Desenvolvendo algebricamente um pouco mais a equação anterior pode ser escrita 

como: 

 

( )
1 c o s

c o s

i

oi o
m á x

i o i

o

s e n
q

s e n

θ θ
ϕ

θ θ

⎛ ⎞Σ
− +⎜ ⎟

ΣΣ + Σ ⎜ ⎟= ⎜ ⎟Σ Σ Σ
−⎜ ⎟⎜ ⎟Σ⎝ ⎠

                         (2.15) 

 

Como se pretende obter uma relação entre os fluxos máximo e médio, 

denominada fator de vantagem, dividindo (2.14) por (2.13), e desenvolvendo um pouco 

de álgebra, tem se que: 

                            

                            
1 cos

cos

i

omáx o

i o o

ii o

sen
R

D
sen

ϕ

θ θ
ϕ π

θ θ θ θ

⎛ ⎞Σ
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ΣΣ ⎝= ⎠
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              (2.16) 

 

pois, 2D D
TV Rπ

= , explicitando-se, assim, a dependência linear do fator de vantagem 

(razão entre os fluxos máximo e médio ao longo do reator) com o raio do núcleo do 

reator. 
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3. FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS 
 

O objetivo principal desse trabalho é estudar parametricamente o comportamento 

do fluxo neutrônico e da concentração de precursor de nêutrons atrasados no conceito 

VICHFPR a partir da variação das dimensões do núcleo e do modulador e da fração 

de nêutrons atrasados emitidos pelo precursor. Para tanto, antes de se avaliar os 

resultados provenientes da variação desses parâmetros, foi necessária a confirmação 

da utilização do código desenvolvido através da variação dos passos espacial e 

temporal, denominados parâmetros de discretização, e do parâmetro de Crank-

Nicolson.  

A seguir descreve-se como cada parâmetro avaliado foi variado, visando obter os 

resultados de suas influências na razão entre os fluxos máximo e médio, ou seja, o 

fator de vantagem do conceito. 

 

 

3.1. Distribuição da Malha Espaço-Tempo 
 

As discretizações do fluxo neutrônico e da concentração de precursor de 

nêutrons atrasados foram realizadas em uma malha no núcleo contendo um certo 

número de pontos no núcleo designado por ir. Esse número foi determinado pela razão 

entre o comprimento do núcleo (Cr) e o comprimento da célula (dx), de forma que se 

obteve uma posição central designada por icr. De modo análogo, determinou-se o 

número de pontos no modulador designado por im e dado pela razão entre o 

comprimento do modulador (Cm) e o comprimento da célula, e uma posição central 

também no modulador designada por icm. 

A figura 3 mostra a malha empregada, tendo no eixo horizontal as posições 

representadas por qualquer valor i, enquanto o tempo n está representado no eixo 

vertical. 
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Tempo 

Espaço 
(1,0) (i-1,0) (i+1,0) (i,0) 

(1,n) 

(1,n+1) 
(i , n+1)

Δt 

Δx 

 
 

 

 

 

 

             
 
 
 

Figura 3: Malha para discretização espacial e temporal. 
 
 

Sendo assim, de acordo com os comprimentos do núcleo e do modulador, bem 

como o comprimento da célula desejado, determinou-se a malha espaço-temporal a 

ser empregada na discretização para o cálculo da distribuição do fluxo neutrônico e da 

concentração de precursor de nêutrons atrasados. 

 

 

3.2. Algoritmo em Diferença Finita 
 

A análise computacional do comportamento do fluxo neutrônico foi realizada 

tomando-se o núcleo anelar em sua geometria aberta, figura 4, sendo percorrido pelo 

modulador com velocidade V, ao longo do eixo X. Cada posição i representa o ponto 

central da malha, de comprimento Δx, utilizada no procedimento de discretização.  
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Y 

Cr

Z 

V

X

Cm

Figura 4: Disposição geométrica linearizada do núcleo. 
 

Considerando-se a teoria de um grupo, e apenas um único grupo efetivo de 

precursores, as equações de difusão de nêutrons e da concentração do precursor são 

dadas, respectivamente, por (Meghreblian & Holmes, 1960): 

 

( )21 1
v  f aD C

t
∂ ⎡ ⎤= ∇ + Σ − − Σ +⎣ ⎦∂
ϕ ϕ ν β ϕ λ                                                         (3.1) 

e 

                                      f
C C
t

β ν ϕ λ∂
= Σ −

∂
                                            (3.2) 

 

empregando a simbologia usual da área de Engenharia de Reatores. 

Deve-se notar que, devido à forma anelar, ocorre uma continuidade tanto do 

fluxo, quanto da concentração do precursor em qualquer ponto do núcleo. Ou seja, 

durante seu movimento, o modulador sofrerá uma transposição imediata da posição    

x = Cm para x = 0. Numa análise unidimensional (direção X), as perdas por fuga nas 
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direções Y e Z podem ser incluídas no buckling transversal 2
tB do sistema, de forma 

que a equação (3.1) toma a forma  

                 ( )
2

2
2

1 1
v  f a tD D

t x
ϕ ϕ B Cν β ϕ∂ ∂ ⎡= + Σ − − Σ − +⎣∂ ∂

λ⎤⎦                     (3.3) 

       

As condições de contorno que descrevem o problema são a continuidade do fluxo ao 

longo núcleo e a simetria do pulso em relação ao centro do modulador.  

Novamente, assim como no estudo analítico realizado na seção 2.3., adotou-se 

uma mudança de coordenadas a fim de se evitar condições de contorno temporais, 

fazendo 'x x Vt= −  e , o que corresponde fisicamente a passagem de um 

referencial no laboratório para o centro do modulador. Essa mudança de coordenadas 

introduz as seguintes derivadas parciais: 

't = t

 

                               
' ' ' '1,  , 1 e  0x x t tV

x t t x
∂ ∂ ∂ ∂

= = − =
∂ ∂ ∂ ∂

= . 

 

Com a aplicação da regra da cadeia, as derivadas no sistema de referências inicial 

podem ser substituídas por expressões que relacionam as novas coordenadas da 

seguinte forma: 

                                               
'

V
t t x '
ϕ ϕ ϕ∂ ∂ ∂

= −
∂ ∂ ∂

                                                 (3.4) 

 

                                               
2 2

2 ' 2x x
ϕ ϕ∂ ∂

=
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                                                    (3.5) 

e 

                                   
' '

C C CV
t t x

∂ ∂ ∂
= −
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                                                (3.6) 

A introdução das expressões acima nas equações (3.3) e (3.2), respectivamente, 

proporciona as seguintes formas: 
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 A avaliação numérica de uma equação diferencial pode sofrer desvios 

consideráveis por causa da forma de discretização, originando assim, resultados não 

correspondentes à equação em estudo. Aplicando-se o método de Cranck-Nicolson 

generalizado (Greenspan & Casulli, 1988), no qual as derivadas espaciais podem ser 

substituídas pela média de valores representados sob a forma de diferença finita entre 

os instantes n e n+1, introduz-se um parâmetro de ponderação r, entre esses passos 

de tempo, de modo que o fluxo numa certa posição i do núcleo pode ser representado 

pela seguinte expressão: 

                                      ( )n + 1 n
i ir 1 r iϕ ϕ⇒ + − ϕ                                         (3.9) 

 

Com isso, a discretização, nas coordenadas espacial e temporal, é realizada a 

partir da aplicação da definição de derivada, pois: 

                                         
n 1 n
i
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                        ( ) ( ) (n+1 n+1 n n
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1 rr
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    ( ) ( ) ( )
2

n 1 n 1 n 1 n n n
i 1 i i 1 i 1 i i 12 2 2

1 rr 2 2
'x x x
ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ+ + +

+ − +

−∂
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tomando 'x xΔ = Δ  e , isto é, as malhas com as mesmas dimensões nos 

dois sistemas de referências para simplificação do problema. A utilização desse 

método conduzirá sempre a respostas estáveis quando 

'tΔ = Δ t

1 2 r 1≤ ≤ , enquanto que, 
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para r  <  1 2 , deve-se manter uma relação adequada entre os passos de tempo e 

espaço com o intuito de se garantir a estabilidade das respostas (Ames, 1977). 

Na avaliação do fenômeno, a escolha dos valores para os passos espacial e 

temporal é bastante importante para a solução numérica, aplicando a técnica de 

diferença finita adaptada ao estudo. O método de Cranck-Nicolson generalizado 

depende do parâmetro r e pode ser implícito, explicito ou um híbrido dos dois 

primeiros. 

Com a introdução das equações (3.9), (3.10), (3.11) e (3.12) na equação (3.7), 

obtém-se a seguinte igualdade: 
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D v D
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C
x x

λϕ
− −

+ − − −
Δ Δ

n     (3.13) 

 
 a qual pode ainda ser rescrita como 
 

      n 1 n 1 n 1 n n n n
1 i 1 1 i 1 i 1 2 i 1 2 i 2 i 1 iD

a b c a b c Cλϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ+ + +
− + − ++ + = + + −    (3.14) 

  
em que (Narain, 1997): 

 1 2

ra
x

=
Δ

                                                 (3.15) 
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2 2
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x
−

= −
Δ

                                             (3.16) 
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( ) 2
1 2
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V
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1 2

r  r
D v

Vc
x x

= +
Δ Δ

                                          (3.19) 

 
e 
 

( ) ( )
2 2

1 r 1 r
D v

V
c

x x
− −

= − −
Δ Δ

                                       (3.20) 

 
O surgimento do pulso no fluxo neutrônico decorre da diferença assumida por 2

tB  

entre as regiões do núcleo vizinha 2
iB  e não vizinha 2

oB  ao modulador, pois 

2 2 2( ) ( )i
m r r

B
l l h
π π

= +
+

 e 2 2 2( ) ( )o
r r

B
l h
π π

= + , em que lm, lr representam as espessuras do 

modulador e do núcleo, respectivamente, e hr a altura do reator. 

Devido à forma anelar do núcleo, deve-se observar a continuidade do fluxo 

neutrônico ao longo de todo reator. Essa condição implica que, para o cálculo do fluxo 

discretizado na primeira posição, a equação (3.14) será: 

         

                 
r r

n 1 n 1 n 1 n n n n
1 i 1 1 1 2 2 i 2 1 2 2 1D

a b c a b c Cλϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ+ + ++ + = + + −             (3.21) 

 
em que ir é a posição final no núcleo. Como 

r

n 1 n 1
i 1ϕ ϕ+ += e 

r

n
i

n
1ϕ ϕ=  a equação 

anterior pode ser rescrita, de modo mais simples, como 
    

                      n 1 n 1 n n n
1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1( ) ( )

D
a b c a b c Cλϕ ϕ ϕ ϕ+ ++ + = + + −               (3.22) 

 

Já para o cálculo do fluxo na última posição, a equação (3.19) assumirá a forma 

 

                    
r r r r

n 1 n 1 n 1 n n n n
1 i -1 1 i 1 1 2 i -1 2 i 2 1 iD

a b c a b c
r

Cλϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ+ + ++ + = + + −        (3.23) 
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a qual pode ser simplificada, tornando-se 

 

                         
r r r r

n 1 n 1 n n n
1 i -1 1 1 i 2 i -1 2 2 i i( ) ( )

D
a b c a b c

r
Cλϕ ϕ ϕ ϕ+ ++ + = + + −           (3.24) 

A partir das equações (3.22) e (3.24), através da notação matricial, a equação 

(3.14) pode ser escrita como: 

 

                                            n 1 n n

D
λ+ = −1 2M MΦ Φ C                             (3.25) 

 

em que as matrizes  e  são do tipo 1M 2M

 

    0    0 0        0        0
            0 0        0        0
   0            0        0        0
                             

                               
   0          

a b c
a b c

a b c

+

=

…
…
…

M

0         0       0                     
   0      0     0     0       0      

a b c
a b c

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥+⎣ ⎦

…
…

, 

 

cujos termos são os respectivos coeficientes. A ordem dessas matrizes é determinada 

pelo número de posições na malha ir usado na discretização. Já as matrizes que 

representam o fluxo e a concentração do precursor  são vetores da mesma ordem das 

matrizes    e (Silva, 2003): 1M 2M
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Sendo assim, o vetor fluxo neutrônico no passo temporal n+1 será expresso pela 

equação iterativa  

 

                                     
D

n + 1 n nλ
= −-1 -1

1 2 1M M M CΦ Φ                               (3.26) 

 

De forma análoga ao fluxo, a discretização da concentração do precursor será 

realizada pela introdução do fator de ponderação r, logo: 

 

                                                                    (3.27) n 1 n
ir    (1 r) CC C +⇒ + − i

 

e as derivadas no espaço e no tempo serão 

 

             
r (1 r)  C C C C C

x x x
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e 

                                n 1 n
i i

1
t

C C C
t

+∂ ⎡ ⎤⇒ −⎣ ⎦∂ Δ
                                   (3.29) 

 

Introduzindo-se essas duas últimas expressões na equação (3.8), tem-se que 
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n n
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a qual pode ser colocada sob a forma 

 

                        n 1 n 1 n n n
1 i 1 i+1 2 i 2 i 1 ifd C g C d C g C+ +

++ = + + Σβν ϕ                   (3.31) 

 com: 

1
1 rVd

t x
r= − +

Δ Δ
λ                                                      (3.32) 

 

2
1 (1 r) (1 )Vd
t x

λ r−
= + −
Δ Δ

−                                                (3.33) 

 

1
rVg
x

=
Δ

                                                             (3.34) 

 
e 

 

2
(1 r)Vg

x
−

= −
Δ

                                                        (3.35) 

 

Assim como a continuidade e a simetria do fluxo devem ser observadas, 

características análogas para a concentração de precursores de nêutrons atrasados 

devem ser observadas no tratamento do problema. Isso faz com que na posição ir a 

equação (3.31) seja: 

                    

                   
r r

n 1 n 1 n n n
1 i 1 1 2 i 2 1 ifd C g C d C g C

r
β ν ϕ+ ++ = + + Σ             (3.36) 

 

Como  e 
r

n 1 n 1
i 1C C+ +=

r

n
iC C n

1= , tem-se que na posição final ir, a 

discretização para a concentração será dada por: 

 

               
r r

n 1 n n
1 1 i 2 2 i( ) ( ) fd g C d g C

riβ ν ϕ++ = + + Σ                    (3.37) 

 

      Novamente fazendo-se uso da notação matricial, pode-se escrever, agora a 

equação (3.31), como 
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                                         n +1 n n
fβ ν= + Σ1 2N C N C Φ                           (3.38) 

 

sendo N1 e N2 do tipo: 
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com seus devidos termos, e da mesma ordem das matrizes M, enquanto as matrizes 

da concentração e do fluxo são idênticas às matrizes expostas na discretização do 

fluxo. Sendo assim, no passo posterior n+1 e em qualquer posição i a concentração 

de precursor também será determinada por outra equação iterativa: 

 

                            n + 1 n + 1 n + 1
fβ ν Σ= +- 1 - 1

1 2 1C N N C N ϕ                 (3.39) 

 

Esse processo iterativo repetiu-se, através de um programa computacional em 

linguagem FORTRAN, até que um critério de saída previamente estabelecido fosse 

atingido, obtendo-se, assim, as condições de equilíbrio estável para o sistema. 

Com relação ao critério de convergência adotado, foram tomadas duas formas 

distintas de avaliar o programa computacional. A primeira avaliou a razão entre o fator 

de vantagem entre dois instantes consecutivos, menos uma unidade, em módulo.  Ou 

seja: 
 n+1

1  n

    
1

  

m áx

m áx

ϕ

ϕ

ϕ

ε
ϕ

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠=
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

−                                               (3.40) 
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A segunda foi realizada em cima do máximo valor absoluto da diferença entre a 

divisão do valor do fluxo no instante posterior pelo instante anterior e uma unidade em 

todas as posições do núcleo ao longo da malha escolhida. Com isso, 

 

                                       
n + 1
i

2 n
i

ri=1 , m ax i 1ϕε
ϕ

= −                                       (3.41) 

Sendo assim, de acordo com a precisão numérica desejada para o processo 

computacional, pode-se escolher um determinado valor específico para o critério de 

convergência dentro do intervalo [10-11, 10-5]. Quanto mais precisa se desejar a 

simulação, menor deve ser o valor empregado no critério de convergência para que 

um número de iterações cada vez maior seja alcançado. O processo iterativo termina 

ao se atingir o valor especificado em um dos dois critérios empregados. 
 

 

3.3. Desenvolvimento de um Código em Linguagem FORTRAN 
 
Com o intuito de ampliar o estudo sobre o conceito VICHFPR, foi desenvolvido 

um código computacional, em linguagem de programação FORTRAN, para a 

avaliação do fluxo neutrônico e da distribuição da concentração de precursor de 

nêutrons atrasados em toda região do núcleo.  

A linguagem de programação FORTRAN foi escolhida por ser utilizada como 

ferramenta nas simulações devido à sua grande potencialidade no tratamento de 

algoritmos e equações matemáticas por computadores. Além disso, FORTRAN foi a 

primeira linguagem de alto nível desenvolvida para as áreas técnica e cientifica 

(Manzano, 2003). 

Com o passar dos anos, e procurando acompanhar o desenvolvimento 

tecnológico, o FORTRAN tem sofrido algumas modificações para permitir recursos de 

programação cada vez mais modernos, como por exemplo, a criação de suas sub-

rotinas internas (Hehl, 1986). 

O programa desenvolvido, denominado ANALISE, está dividido em três partes: 

primeiro o cálculo da distribuição de fluxo e da formação do fator de vantagem; depois 
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a determinação da distribuição da concentração de precursor de nêutrons atrasados; 

e, por último, a reavaliação da distribuição de fluxo. Com isso, o programa se inicia 

pela escolha de um dos três possíveis arquivos de entrada, os quais contêm os dados 

distintos para cada combustível. No apêndice A consta o arquivo de entrada padrão no 

qual o elemento físsil é o Pu-239. Após a leitura das constantes, esses dados são 

ecoados num arquivo de saída, e é realizada a divisão da malha para aplicação do 

processo de discretização. Em seguida calcula-se o buckling transversal do sistema e 

se distribui os valores iniciais para o fluxo e para concentração de precursor (vetores). 

O cálculo do buckling transversal constitui um passo muito importante, pois é a 

diferença entre seus valores na região do núcleo não vizinha 2
oB  e vizinha ao 

modulador 2
iB  o fator responsável pelo aparecimento do pulso no fluxo neutrônico.  

Dispondo das matrizes envolvidas nas operações matemáticas, realiza-se o 

procedimento de inversão através de uma função intrínseca de FORTRAN 

denominada DLINRG utilizada no tratamento de variáveis definidas como sendo do 

tipo dupla precisão. Tal função se encontra disponível na biblioteca interna MSIMSL do 

FORTRAN. Faz-se o teste de inversão, em que as matrizes M1 e N1 são multiplicadas 

por suas respectivas inversas, verificando a diferença entre os resultados obtidos e a 

matriz identidade, por uma pequena sub-rotina interna ao programa para que se possa 

proceder com dados confiáveis nas operações matriciais necessárias. Inicia-se a 

avaliação do fluxo neutrônico, pelo cálculo dos valores iniciais de fluxos máximo, 

médio e mínimo, bem como o fator de vantagem.  Para a primeira iteração, como se 

disponibilizou uma distribuição plana de fluxo, esses valores são coincidentes. É 

calculado o fluxo posterior (Φn+1) e recalcula-se os valores citados anteriormente. O 

fluxo é reescalonado e os valores anteriores são atualizados, para que os critérios de 

convergência sejam avaliados.  Caso um dos critérios de convergência para o fluxo 

seja estabelecido, inicia-se a avaliação da concentração de precursor, senão o 

procedimento anterior é executado iterativamente até que o critério seja atingido. 

Estabelecido o pulso no fluxo neutrônico, avalia-se a concentração de precursor 

através da introdução de um segundo passo temporal, pois a observação desse 

fenômeno requer valores condizentes com sua natureza (da ordem de 1s). O 

procedimento para avaliação da concentração de precursor é praticamente análogo ao 
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da avaliação do fluxo, mas com o detalhe que os fluxos posteriores não são 

calculados, já que o passo temporal não pode ser usado para tal. Avalia-se a 

distribuição de fluxo mais uma única vez para se observar à manutenção do pulso e, 

finalmente, termina-se o programa pela saída de alguns resultados. A maior parte das 

variáveis envolvidas no processo foi declarada como sendo de dupla precisão, 

fornecendo resultados bastante precisos. Foram gerados arquivos para escrita dos 

resultados de saída (apêndice C) e construção dos gráficos no programa EXCEL 

2000.  

Para que se possa compreender o andamento da metodologia descrita 

anteriormente, mostra-se a seguir o fluxograma responsável pela sumarização e 

descrição do procedimento computacional aplicado ao algoritmo descrito na seção 

anterior. 
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INÍCIO DO PROGRAMA 

LEITURA DAS 
 CONSTANTES 

SAÍDA DAS CONSTANTES 

OPERAÇÕES MATRICIAIS 

DETERMINAÇÃO DO 
BUCKLING TRANSVERSAL 

INTRODUÇÃO DO PASSO 
TEMPORAL PARA 

AVALIAÇÃO DO FLUXO 

CÁLCULO DOS FLUXOS MÁXIMO, 
 MÍNIMO E MÉDIO E DO FATOR 

DE VANTAGEM INICIAIS 

CÁLCULO DO FLUXO E DA 
CONCENTRAÇÃO DO 

PRECURSOR A CADA ITERAÇÃO 

ATUALIZAÇÃO DO FLUXO E DA 
CONCENTRAÇÃO INICIAIS 

AVALIAÇÃO DOS 
CRITÉRIOS DE 

CONVERGÊNCIA 

ESTABELECIDO 

TERMINO DO 
PROGRAMA 

NÃO ESTABELECIDO

DISTRIBUIÇÃO DO FLUXO E DA 
CONCENTRAÇÃO INICIAIS 

REESCALONAMENTO DO 
FLUXO E DA 

CONCENTRAÇÃO INICIAIS 

SAÍDA DOS VALORES DO FLUXO E DA 
CONCENTRAÇÃO DE PRECURSOR 

FORMAÇÃO DA MALHA 
PARA DISCRETIZAÇÃO 

CÁLCULO DOS FLUXOS 
MÁXIMO, MÍNIMO E MÉDIO E 
DO FATOR DE VANTAGEM A 

CADA ITERAÇÃO. 

INTRODUÇÃO DO PASSO 
TEMPORAL PARA AVALIAÇÃO DA 

CONCENTRAÇÃO DE PRECURSOR 

SE O TEMPO DE 
AVALIAÇÃO DA 

CONCENTRAÇÃO DE 
PRECURSOR ≤5,0s 

SIM 

NÃO 

SAÍDA DOS VALORES DO FLUXO E DA 
CONCENTRAÇÃO DE PRECURSOR 

REAVALIAÇÃO DO FLUXO 

SAÍDA DOS VALORES DO FLUXO E DA 
CONCENTRAÇÃO DE PRECURSOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Fluxograma do procedimento computacional. 
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3.4. Parâmetros de Discretização 
 

Há duas classes de parâmetros dentre os escolhidos para a análise paramétrica 

do conceito VICHFPR. A primeira trata dos parâmetros relativos à coerência do uso do 

código aplicado e outra para a efetiva avaliação dos resultados obtidos. Na primeira, 

estão incluídos os passos temporal e espacial aplicados no processo de discretização 

e o parâmetro de Cranck-Nicolson. Com isso, variações desses parâmetros devem 

manter os mesmos resultados para a distribuição de fluxo neutrônico e para o fator de 

vantagem. 

Todas as simulações para avaliação desses parâmetros foram realizadas 

tomando como caso base um núcleo com 364cm de comprimento, 60cm de altura e 

30cm de espessura, e um modulador de 36cm de comprimento e 18cm de espessura. 

 
 

3.4.1. Passo Temporal 
 

Para que se possa observar o comportamento de um fenômeno físico em relação 

ao tempo, é necessária a escolha de um passo temporal (Δt) de acordo com a 

natureza do fenômeno a ser estudado. Portanto, como a formação do pico no fluxo 

neutrônico ocorre num intervalo de tempo muito curto, a avaliação temporal do 

conceito VICHFPR foi realizada em função de valores não muito distantes de um valor 

médio escolhido. Nesse caso, o primeiro valor utilizado foi 5.10-9s, a partir do qual 

valores discretos no intervalo [5.10-10, 5.10-8] foram testados como variação do 

intervalo de tempo entre duas iterações consecutivas. Fora desse intervalo, a 

estabilidade das respostas dependerá de uma relação com o passo espacial conforme 

já mencionado. 
 

3.4.2. Passo Espacial 
 

Assim como para o passo temporal, a influência da variação do comprimento da 

célula (Δx) na distribuição do fluxo neutrônico e no fator de vantagem do conceito foi 

observada, escolhendo-se como padrão inicial para a simulação computacional um 
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passo espacial de 4cm. Entretanto, adequando-se os comprimentos do núcleo e do 

modulador de forma que se obtenha sempre uma posição central, tanto para o número 

de posições no núcleo quanto para o número de posições no modulador, foram 

aplicados comprimentos distintos para a célula, alterando-se assim o passo espacial 

empregado no problema. 

A tabela 3 mostra as variações do comprimento da célula e dos números de 

posições no núcleo e no modulador para um núcleo e um modulador com pequenos 

ajustes em seus comprimentos de forma que se tenha sempre uma posição central na 

malha utilizada na discretização.  

 

Tabela 3: Passo espacial, comprimentos do núcleo e do modulador em cm e 
número de posições no núcleo e no modulador. 

Passo 
Espacial 

Comprimento 
do Núcleo 

Comprimento 
do Modulador 

Posições no 
Núcleo 

Posições no 
Modulador 

1,0 361,0 37,0 361 37 

2,0 362,0 34,0 181 17 

4,0 364,0 36,0 91 09 

 

Essa pequena diferença nos comprimentos do núcleo e do modulador se deve, 

conforme já mencionado, ao uso de uma posição central em tais geometrias. 

 

3.4.3. Parâmetro de Crank-Nicolson 
 

Como foram observadas apenas as respostas com estabilidade garantida pelo 

método numérico aplicado, os valores do referido parâmetro no procedimento 

computacional estiveram no intervalo [0,5, 1], adotando como valor base 0,7, enquanto 

os demais valores foram empregados como suas variações. 
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3.5. Parâmetros de Avaliação do Conceito VICHFPR 
 
Estabelecido o uso do código desenvolvido através dos parâmetros de 

confirmação, iniciou-se, então, a análise da influência das dimensões do núcleo e do 

modulador no fator de vantagem e, posteriormente, a análise da distribuição da 

concentração de precursor de nêutrons atrasados em relação à fração de nêutrons 

atrasados de cada os três elementos físseis cogitados como combustível. 

 

  
3.5.1. Dimensões do Núcleo e do Modulador 

 

A avaliação das constantes físicas do conceito VICHFPR foi realizada em cima 

da variação das dimensões do núcleo e do modulador. Para isso foram adotados 

valores de dimensões (comprimento, espessura e altura) para o núcleo e para o 

modulador, dentro de certos intervalos, de forma que se observou a influência da 

variação de cada um desses parâmetros nos resultados obtidos a partir da simulação 

computacional. Na tabela 4 estão listados os intervalos das dimensões empregadas na 

avaliação quantitativa do problema. 

 

Tabela 4: Intervalos das dimensões do núcleo e do modulador. 

Comprimento 180 a 900 cm 

Espessura 25 a 50 cm Núcleo 
Altura 30 a 70 cm 

Comprimento 20 a 55 cm 

Espessura 10 a 25 cm Modulador 
Altura 30 a 70 cm 

 

Mantendo-se constantes todos os valores dos demais parâmetros, foram 

realizadas variações de cada parâmetro escolhido para análise de sua influência no 

fator de vantagem do conceito.  
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3.5.2. Tipos de Combustível 
 

Com relação ao tipo de combustível, foram observados os resultados fornecidos 

a partir de três elementos físseis distintos: U-233, U-235 e Pu-239. Considerando 

como parâmetro neutrônico de distinção entre os combustíveis, apenas a fração de 

nêutrons atrasados emitida pelo precursor, avaliou-se o fator de vantagem e as 

distribuições de fluxo neutrônico e da concentração de precursor de nêutrons 

atrasados em todo núcleo para cada um dos três elementos citados anteriormente. 

Na tabela 5, estão relacionados os possíveis elementos e os valores de suas 

respectivas frações de nêutrons atrasados utilizados nas simulações (Lamarsh, 1972). 

 

Tabela 5: Combustíveis e frações de nêutrons atrasados 

Combustível Fração de nêutrons atrasados,  β 

U-233 0,0026 

U-235 0,0065 

Pu-239 0,0021 

 
A partir dos valores constantes na tabela acima, verificou-se qual a influência dessa 

grandeza no fator de vantagem e na distribuição de fluxo para o conceito. 

Como o objetivo do trabalho era avaliar apenas os efeitos causados pela fração 

de nêutrons atrasados, as outras grandezas neutrônicas envolvidas nas equações 

foram consideradas inalteradas e os valores utilizados são os mesmos considerados 

na operação do reator IBR-2: 

D   = 1,55cm 

Σa   = 0,0528cm-1

υΣf = 0,0194cm-1

λ    = 0,0667s-1. 
 

Tal aproximação foi empregada sob a justificativa de que alterações na 

composição proposta inicialmente podem manter os valores das grandezas descritas 

anteriormente bem próximos dos valores listados acima. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A partir da metodologia desenvolvida na seção anterior, foram realizadas 

simulações do programa computacional desenvolvido (apêndice B). Tais simulações 

geraram diversos resultados, os quais serão mostrados e discutidos na presente 

seção, de acordo com a variação do parâmetro em questão.  

Em todos os casos, o processo iterativo foi executado até a obtenção do valor 

pré-definido para o critério de convergência na primeira parte do programa 

responsável pelo cálculo da distribuição do fluxo neutrônico. Posteriormente, calculou-

se a distribuição da concentração de precursor de nêutrons atrasados por intermédio 

da introdução de um novo passo temporal bem maior do que o primeiro. E, finalmente, 

a magnitude do pulso na distribuição do fluxo neutrônico foi recalculado.  

 

 

4.1. Parâmetros de Discretização 
 

Para poder utilizar o código desenvolvido na análise do conceito, foi necessário 

observar o comportamento do fator de vantagem, quantificado em relação aos três 

parâmetros mencionados na metodologia, e da distribuição de fluxo ao longo do 

núcleo. A seguir, serão mostrados os resultados obtidos para o fator de vantagem e 

para o número de iterações realizadas, na primeira parte do programa, até o 

estabelecimento do critério de convergência na avaliação da distribuição do fluxo 

neutrônico em todo núcleo. 

Em relação ao passo temporal, depois de realizadas simulações com os valores a 

partir do caso padrão em que o núcleo possui 364cm de comprimento, 60cm de altura 

e 30cm de largura, enquanto o modulador tem 28cm de comprimento e 14cm de 

largura, empregando Pu239 como elemento físsil, montou-se a tabela 9 em que estão o 

fator de vantagem e o número de iterações em função do passo temporal utilizado. Na 

avaliação dos resultados gerados pela modificação do passo temporal, os valores do 

passo espacial, do parâmetro de Crank-Nicolson e do critério de convergência foram, 

respectivamente, 4,0cm, 0,7 e 5.10-7. Na tabela 6 estão relacionados o fator de 
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vantagem e o número de iterações para três valores do passo temporal dentro do 

intervalo estudado. 

 

Tabela 6: Fator de vantagem em relação ao passo temporal Δt. 

Δt, s Fator de Vantagem Nº de Iterações 

1.10-9 7,461 105.586 

5.10-9 7,461 20.314 

9.10-9 7,461 9.891 

 

Percebe-se que o fator de vantagem é constante em relação ao passo temporal 

utilizado, dentro da faixa permitida para análise do fenômeno, no processo de 

discretização, enquanto o número de iterações diminui com seu aumento. 

Já para o passo espacial, deve-se relembrar a necessidade uma posição central 

no núcleo coincidente com a do modulador, o que torna imprescindíveis pequenos os 

ajustes nos comprimentos do núcleo e do modulador. Então, a partir dos valores 

presentes na tabela 3, foram obtidos também valores do fator de vantagem e do 

número de iterações para o estabelecimento do critério de convergência, mantendo-se 

um passo temporal de 5.10-9s e o valor do parâmetro de Crank-Nicolson como 0,7. 

 
Tabela 7: Fator de vantagem em relação ao passo espacial Δx. 

Δx, cm Fator de Vantagem Nº de Iterações 

1,0 7,200 12.873 

2,0 7,260 16.716 

4,0 7,461 20.314 

 

Aumentando-se Δx, há um aumento no número de iterações e um pequeno 

acréscimo no fator de vantagem em virtude do ajuste do número de posições na malha 

utilizada, conforme indica a tabela 7. 
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Finalmente, em relação aos parâmetros de confirmação do uso do código 

computacional desenvolvido, observaram-se os resultados provenientes da variação 

do parâmetro de Crank-Nicolson empregado no algoritmo de diferença finita mostrado 

na metodologia aplicada ao problema. Utilizando valores pertencentes ao intervalo de 

estudo para tal parâmetro, o estabelecimento do critério de convergência se deu nas 

condições relacionadas na tabela 8. 

 

Tabela 8: Fator de vantagem em relação ao parâmetro de Crank-Nicolson. 

r Fator de Vantagem Nº de Iterações 

0,5 7,461 20.591 

0,7 7,461 20.314 

0,9 7,461 20.232 

 
Empregando valores com estabilidade garantida para as respostas, o fator de 

vantagem permanece insensível às variações do parâmetro de Crank-Nicolson, e a 

distribuição de fluxo demonstrou sempre a presença do pulso. 

 

 

4.2. Distribuição do Fluxo ao Longo do Núcleo 
 
Em todas as simulações realizadas a partir da variação de um dos parâmetros 

envolvidos, a distribuição do fluxo ao longo de todo o núcleo esteve sempre de acordo 

com a previsão analítica descrita na seção 2-3. Ou seja, a presença do pulso no fluxo 

neutrônico na região do núcleo vizinha ao modulador foi observada numericamente. 

Com o intuito de descrever a evolução do fator de vantagem durante a formação 

do pulso até o estabelecimento do primeiro critério de convergência construiu-se o 

gráfico da figura 6. 
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Figura 6: Evolução do fator de vantagem. 

 

A convergência do fator de vantagem explicitada na figura 6 é finalizada com uma 

distribuição de fluxo em que se observa a presença do pulso no fluxo neutrônico. A 

figura 7 mostra a distribuição de fluxo para o caso base. 
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   Figura 7: Distribuição do fluxo neutrônico ao longo do núcleo com 364cm. 
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A distribuição de fluxo mostra um pico na posição do núcleo equivalente à 

posição central do modulador, empregando um passo espacial de 4,0cm, estabelecido 

depois de 20.314 iterações realizadas. Isso corresponde a um tempo de, 

aproximadamente, 0,101ms, já que o passo temporal empregado para o cálculo da 

distribuição de fluxo foi de 5.10-9s.  

A seguir mostra-se na figura 8 uma outra distribuição de fluxo neutrônico agora 

para um núcleo de 900cm de comprimento, empregando os mesmos valores de passo 

espacial e temporal. 
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Figura 8: Distribuição do fluxo neutrônico ao longo do núcleo com 900cm. 
 

O número de iterações realizadas nesse caso foi de 23.494 que corresponde a, 

aproximadamente, um tempo de 0,117ms. Esse pequeno acréscimo no tempo de 

estabelecimento do critério se deve ao aumento da ordem das matrizes envolvidas nos 

cálculos. Entretanto, como a velocidade de rotação do modulador é a mesma nos dois 

casos, 30.000cm/s, a largura à meia altura, ou FWHM (Full Width at Half Maximum), 

representada pelo segmento de reta vermelho em ambos os casos é de 1,3ms, pois 

esse é o tempo gasto pelo modulador durante sua passagem por dez pontos da malha 

espacial. 
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4.3. Distribuição da Concentração de Precursor ao Longo do Núcleo 
 

Com o estabelecimento do pulso no fluxo neutrônico, forma-se também um pulso 

na concentração de precursor de nêutrons atrasados idêntico ao do fluxo mostrado na 

figura 7. Entretanto, tal distribuição não condiz com o passo temporal a ser empregado 

em uma avaliação coerente do comportamento dessa grandeza. 

Sendo assim, introduziu-se um segundo passo temporal, relacionado com a meia 

vida do precursor, para avaliação da distribuição da concentração de precursor, cujo 

valor foi de 0,5s, e novas iterações foram realizadas até a obtenção de uma 

distribuição homogênea esperada para a concentração do precursor. A figura 9 

representa a distribuição de concentração de precursor ao longo do núcleo. 
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         Figura 9: Distribuição da concentração de precursor ao longo do núcleo. 

 

Na figura 9, as concentrações de precursor de nêutrons atrasados normalizadas em 

relação ao tipo de elemento físsil usado como combustível estão colocadas em uma 

escala mono-logaritmica, em que se percebe uma distribuição uniforme ao longo de 

todo núcleo nos três casos, tendo seus valores listados em função do elemento físsil 

na tabela 9. Os resultados obtidos estão de acordo com os valores previstos pela 

equação da concentração de precursor depois de estabelecido o equilíbrio temporal da 
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concentração de precursor, isto é, quando 0C
t

∂
=

∂
a equação (3.2) fornece 

f
eqC

βν ϕ
λ
Σ

= . 

 

Tabela 9: Concentração de precursor de nêutrons atrasados normalizada, em 
átomos/cm3, em função do elemento físsil. 

Elemento Físsil 
Concentração de Precursor de Nêutrons Atrasados 

Normalizada, átomos/cm3

U-233 7,56.10-4

U-235 1,89.10-3

Pu-239 6,11.10-4

 

Até que a concentração de precursor esteja distribuída conforme descrita 

anteriormente, a razão entre seus valores máximo e médio tem seu valor representado 

no gráfico descrito na figura 10. 
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Figura 10: Evolução da razão entre as concentrações de precursor máxima e 

média. 
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Como o passo temporal para a avaliação da concentração de precursor é de 

0,5s, observa -se que a homogeneização do precursor ocorre em cerca de 1,5s. 

Depois do estabelecimento da distribuição de precursor, a reavaliação do fluxo 

verificou a permanência do pulso no fluxo neutrônico com a mesma magnitude. 

 

 

4.4. Influência das Dimensões do Núcleo e do Modulador 
 

A partir das variações das dimensões do núcleo e do modulador, foram obtidos 

distintos valores para o fator de vantagem. Serão descritos nessa seção seus 

comportamentos em relação a esses parâmetros. 

 

4.4.1. Perímetro Anelar 
 

Conforme a previsão analítica (Narain & Seifritz, 2000), os resultados obtidos 

demonstram a dependência linear do fator de vantagem em relação ao comprimento 

do núcleo ou perímetro anelar. O número de iterações e o valor do fator de vantagem 

estão listados na tabela escrita 10 em função do perímetro anelar do núcleo. 

 

Tabela 10: Fator de vantagem e iterações em função do perímetro anelar. 

Comprimento do 
Núcleo Fator de Vantagem Nº de Iterações 

180,0cm 3,690 16.526 

364,0cm 7,461 20.313 

540,0cm 11,070 21.809 

724,0cm 14,841 22.800 

900,0cm 18,445 23.494 

 
A confirmação da linearidade do fator de vantagem em relação ao perímetro 

anelar está representada graficamente a seguir, em que os dados numéricos obtidos 

das simulações foram empregados na formulação da figura 11. 
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Figura 11: Fator de vantagem em função do perímetro anelar. 
 

Então, quanto maior o perímetro anelar maior será o fator de vantagem produzido 

pelo pulso de fluxo neutrônico presente no reator. Para o último ponto dessa curva a 

ordem das matrizes envolvidas foi duzentos e vinte e cinco, pois o perímetro anelar foi 

900cm e o passo espacial de 4,0cm. 

 

 

4.4.2. Altura e Espessura do Núcleo 
 

Em relação à altura do núcleo anelar, as simulações com valores diferentes não 

apresentaram variações do fator de vantagem, ou seja, todos os valores de altura 

implicaram num mesmo resultado para o fator de vantagem: aproximadamente 7,461. 

Por sua vez, o aumento da largura do núcleo, como ilustrado na figura 12, implica 

num decréscimo do fator de vantagem. 
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        Figura 12: Fator de vantagem em função da espessura do núcleo. 
 

Então, quanto maior a largura do núcleo, menor o valor do fator de vantagem, 

demonstrando que não é interessante empregar núcleos bastante largos. Contudo, a 

análise da influência desses parâmetros está intrinsecamente ligada à definição do 

conceito VICHFPR, o qual deve ser subcrítico na região do núcleo fora da vizinhança 

do modulador e supercriticamente pronto na região vizinha ao modulador, e, sendo 

assim, essa figura representa uma tendência do comportamento do fator de vantagem 

em relação a esse parâmetro. 

 

 

4.4.3. Comprimento e Espessura do Modulador 
 

Assim como as dimensões do núcleo, as dimensões do modulador têm um papel 

importante na determinação do fator de vantagem. Responsáveis pela alteração no 

valor do buckling transversal do sistema, comprimento e largura do modulador 

influenciam o fator de vantagem de formas distintas. As figuras 13 e 14 representam 

graficamente o comportamento do fator de vantagem em relação a esses dois 

parâmetros. 
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Figura 13: Fator de vantagem em função do comprimento do modulador. 
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Figura 14: Fator de vantagem em função da espessura do modulador. 

 

Enquanto em relação ao comprimento do modulador o fator de vantagem passa 

por um máximo, e depois diminui, dentre os valores utilizados nas simulações, para a 

largura do modulador o fator de vantagem tende a convergir a um valor máximo. 
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4.5. Fração de Nêutrons Atrasados 
 

Conforme a metodologia, a distinção entre os possíveis tipos de combustível foi 

realizada apenas pela fração de nêutrons atrasados do precursor. Com isso, o valor 

obtido para o fator de vantagem nas três simulações em que se alterou apenas a 

fração de nêutrons atrasados foi o mesmo, ou seja, o fator de vantagem permaneceu 

constante. Na tabela 11, constam o fator de vantagem e o número de iterações 

ocorridas até o estabelecimento do critério de convergência. 

 
Tabela 11: Elemento físsil, fator de vantagem e número de iterações. 

Combustível Fator de Vantagem Nº de Iterações 

U-233 7,461 75.934 

U-235 7,461 75.934 

Pu-239 7,461 76.073 

 

Sendo assim, os três elementos físseis produzem o mesmo fator de vantagem, 

isto é, o fator de vantagem é insensível à variação da fração de nêutrons atrasados. 

 

 

4.6. Critério de convergência 
 

No decorrer da s simulações percebeu-se que não havia a necessidade de um 

critério de convergência tão refinado, pois o fator de vantagem já se havia 

estabelecido. Portanto, para o caso base, verificou-se a evolução do comportamento 

das duas formas de avaliação no decorrer das iterações até o estabelecimento do 

critério especificado 5.10-9. A figura 15 representa o gráfico que descreve tal evolução 

para os dois casos. 



 64

1.00E-09

1.00E-08

1.00E-07

1.00E-06

1.00E-05

1.00E-04

1.00E-03

1.00E-02

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

Número de Iterações

C
rit

ér
io

s 
de

 C
on

ve
rg

ên
ci

a

Critério 1
Critério 2

 
Figura 15: Comportamento dos critérios de convergência. 

 
Da figura 15 se observa que o segundo critério é bem mais rigoroso, pois quando 

o primeiro for alcançado o segundo será cerca de mil vezes maior, necessitando, 

assim, de um número ainda maior de iterações para seu estabelecimento. Após uma 

tendência de estabilização do segundo critério, os dois critérios evoluem de forma 

similar. A diferença no início dos cálculos se deve ao fato do segundo critério avaliar a 

razão entre dois valores de fluxo em tempos consecutivos, considerando todos os 

pontos da distribuição de fluxo neutrônico, enquanto o primeiro avalia a razão entre o 

fator de vantagem em dois instantes consecutivos, apenas na região da distribuição 

em que o fator de vantagem é mais significativo.  

 

 

4.7. Perspectivas Futuras para Avaliação do Conceito VICHFPR 
 

Finalizada a presente análise de alguns parâmetros do conceito VICHFPR, novas 

formas de abordagem do conceito podem ser realizadas com o intuito de se conseguir 

resultados mais aprofundados. Dentre essas formas estão incluídas as análises em 

duas ou três dimensões, o uso de coordenadas cilíndricas, a avaliação da influência 

da velocidade rotacional do modulador no fator de vantagem e na formação do pulso 

no fluxo de nêutrons e a inclusão da teoria multigrupos. 
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5. CONCLUSÕES 
 
A variação dos parâmetros de discretização durante a análise paramétrica do 

conceito VICHFPR através do programa em FORTRAN, denominado ANALISE, 

forneceu resultados coerentes para concluir que o código computacional desenvolvido 

pode ser aplicado ao tratamento do problema.  

Foi comprovada numericamente a previsão analítica do pulso no fluxo de 

nêutrons do reator. Os pulsos observados nas distribuições do fluxo neutrônico 

apresentadas para comprimentos distintos do núcleo do reator possuem 

aproximadamente a mesma largura de 1,3ms.  

A proporcionalidade linear do fator de vantagem em relação ao perímetro anelar 

do núcleo e sua independência em relação à fração de nêutrons atrasados, previstas 

analiticamente, também foram comprovadas através dos resultados numéricos 

obtidos. 

Com relação aos critérios de convergência ε1 e ε2 utilizados na avaliação do 

estabelecimento do fluxo, verificou-se que não há necessidade de valores numéricos 

inferiores a 10-7, pois sua utilização não promove nenhuma variação significativa no 

fator de vantagem.  

Depois do estabelecimento do critério de convergência para a formação do pulso 

no fluxo, comprovaram-se distribuições de concentrações de precursores 

homogêneas, que surgem através do alargamento do pulso formado na concentração 

durante a primeira fase do programa. Os valores obtidos para a distribuição de 

precursor de nêutrons atrasados para cada um dos elementos físseis empregados 

demonstram sua proporcionalidade à fração de nêutrons atrasados β. 

A reavaliação da distribuição de fluxo comprovou a permanência do pulso no 

fluxo neutrônico com o mesmo valor para o fator de vantagem, confirmando a 

manutenção da magnitude do pulso no fluxo neutrônico. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A: Dados de Entrada para o Programa (Caso Base). 
 
Recife,11/11/2006 

Início do Programa às 16h: 8min: 5.65s 

        CONSTANTES FÍSICAS E NEUTRÔNICAS 

Combustível Utilizado              Pu-239 

Critério de Convergência            5.0E-07 

Par. de Pond. de Crank-Nicolson     0.7 

Passo Temporal 1                    5.0E-09s 

Passo Temporal 2                    1.0s 

Passo Espacial                      4.0cm 

Velocidade dos Nêutrons             1.4E+07cm/s 

Velocidade do Modulador             3.00E+04cm/s 

Comprimento do Reator             364cm 

Altura do Reator                   60cm 

Largura do Reator                  30cm 

Comprimento do Modulador           28cm 

Largura do Modulador               14cm 

Coeficiente de Difusão              1.55cm 

Seção de Choques de Absorção        5.28000E-02cm-1

Seção de Fissão*Número de Nêutrons  1.94000E-02cm-1 

Fração de Nêutrons Atrasados        2.10000E-03 

Constante de Desintegração          6.67000E-02s-1 

Posições no Núcleo                 91 

Posição Central no Núcleo          46 

Posições no Modulador               7 

Posição Central no Modulador        4 

Buckling Transv. na Vizin.          7.83949E-03cm-2 

Buckling Transv. na Não-Vizin.      1.37078E-02cm-2 

Fluxo Inicial                       1.00 nêutron/cm2.s 

Concentração Inicial                0.00 átomo/cm3 
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APÊNDICE B: Programa Computacional 
 
PROGRAM ANALISE 
 use MSIMSL          
 use MSFLIB  
parameter(m=91)  
double precision M1F(m,m),M2F(m,m),M1FINV(m,m),N1F(m,m),N2F(m,m)  
double precision N1FINV(m,m),M1FINVM2(m,m),N1FINVN2(m,m),T1F(m,m),T2F(m,m) 
double precision N1Co(m,m),N2Co(m,m)  
double precision N1CoINV(m,m),N1CoINVN2(m,m),T2Co(m,m) 
double precision F(m),F1(m),Co(m),Co1(m)        
double precision F1MAX,F1MED,RAZ1,F1MIN,RAZ2,SF1,FMAX,FMIN,FMED,RAZ,SF 
double precision pi,a1,a2,b1,b2,c1,c2,d1,d2,g1,g2 
character*6 cbtv 
integer comb,ar,cr,cm 
integer(2) 
iyear,imonth,iday,ihr1,imin1,isec1,i100th1,ihr2,imin2,isec2,i100th2 
!ABERTURA DOS ARQUIVOS 
open(011,file='Urânio 233.txt')      
open(012,file='Urânio 235.txt')      
open(013,file='Plutônio 239.txt')      
open(100,file='Resultados.txt')     
open(101,file='Razão Máximo Médio.txt')         
open(102,file='Criterio.txt')             
open(103,file='Fluxo.txt')         
open(104,file='Concentração.txt')             
open(105,file='Razão Máximo Mínimo.txt')         
open(106,file='Razões.txt') 
open(109,file='posição fluxo concentração.txt')             
open(110,file='razão da concentração.txt')             
open(111,file='razão para novo fluxo.txt')             
open(112,file='FLUXO DA CONC.txt')             
open(113,file='CONCENTRAÇÃO DA CONC.txt')             
open(114,file='FLUXO DO NF.txt')             
open(115,file='CONCENTRAÇÃO DO NF.txt')             
!FORMATAÇÃO DOS DADOS 
 28 format(/,A40,/) 
 29 format(/,A35,A6,/) 
 30 format(91(e14.6)) 
     31 format(A35,(es12.5),/) 
     32 format(A31,i6,/) 
 33 format(/,A60,/) 
  34 format(1x,i6,10x,es16.6,10x,es16.6) 
  35 format(1x,es16.6,10x,es16.6,10x,es16.6) 
 36 format(1x,i6,4x,f8.5,5x,f10.2,3x,es10.4,3x,es10.4) 
 37 format(1x,i9,2x,es10.3,2x,es10.3,2x,es10.3) 
  38 format(1x,i6,10x,es16.6,10x,e12.4) 
 43 format(e12.8) 
 44 format('Recife,',i2,'/',i2,'/',i4,/) 
 45 format('Início do Programa às ',i2,'h:',i2,'min:',i2,'.',i2,'s',/) 
 46 format(/,'Términino do Programa às 
',i2,'h:',i2,'min:',i2,'.',i2,'s') 
 48 format(/,A46,es16.6) 
 49 format(/,A50,es16.6) 
 50 format(/,A51,i6,/) 
!LEITURA E SAÍDA DAS CONSTANTES 
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CALL GETDAT (iyear,imonth,iday) 
CALL GETTIM (ihr1,imin1,isec1,i100th1) 
write(100,44)iday,imonth,iyear 
write(100,45)ihr1,imin1,isec1,i100th1          
write(*,*)'Escollha o combustivel a ser utilizado:' 
write(*,*)'Digite 1 para U-233'  
write(*,*)'Digite 2 para U-235'  
write(*,*)'Digite 3 para Pu-239'  
read(*,*)comb 
if(comb==1) 
read(011,*)cbtv,crit,r,dt1,dt2,dx,vn,vm,cr,ar,lr,cm,lm,d,Sa,Sfn,fnat,consd,Fl
ui,Coi 
if(comb==2) 
read(012,*)cbtv,crit,r,dt1,dt2,dx,vn,vm,cr,ar,lr,cm,lm,d,Sa,Sfn,fnat,consd,Fl
ui,Coi 
if(comb==3) 
read(013,*)cbtv,crit,r,dt1,dt2,dx,vn,vm,cr,ar,lr,cm,lm,d,Sa,Sfn,fnat,consd,Fl
ui,Coi 
write(100,28)'CONSTANTES FÍSICAS E NEUTRÔNICAS' 
write(100,29)'Combustível Utilizado               ',cbtv 
write(100,31)'Critério de Convergência            ',crit 
write(100,31)'Par. de Pond. de Crank-Nicolson     ',r 
write(100,31)'Passo Temporal 1                    ',dt1 
write(100,31)'Passo Temporal 2                    ',dt2 
write(100,31)'Passo Espacial                      ',dx 
write(100,31)'Velocidade dos Nêutrons             ',vn 
write(100,31)'Velocidade do Modulador             ',vm 
write(100,32)'Comprimento do Reator               ',cr 
write(100,32)'Altura do Reator                    ',ar 
write(100,32)'Largura do Reator                   ',lr  
write(100,32)'Comprimento do Modulador            ',cm 
write(100,32)'Largura do Modulador                ',lm 
write(100,31)'Coeficiente de Difusão              ',d 
write(100,31)'Seção de Choques de Absorção        ',Sa 
write(100,31)'Seção de Fissão*Número de Nêutrons  ',Sfn 
write(100,31)'Fração de Nêutrons Atrasados        ',fnat 
write(100,31)'Constante de Desintegração          ',consd 
!DISTRIBUIÇÃO DA MALHA NO NÚCLEO E NO MODULADOR 
ir=cr/dx  
icr=(ir+1)/2 
im=cm/dx   
icm=(im+1)/2 
write(*,*)ir,icr 
write(*,*)im,icr 
write(100,32)'Posições no Núcleo                  ',ir 
write(100,32)'Posição Central no Núcleo           ',icr 
write(100,32)'Posições no Modulador               ',im 
write(100,32)'Posição Central no Modulador        ',icm 
!DETERMINAÇÃO DO BUCKLING TRANSVERSAL (bto) OU (bti) 
pi=acos(-1.) 
bto=((pi/lr)**2+(pi/ar)**2) 
bti=((pi/(lr+lm))**2+(pi/ar)**2) 
write(100,31)'Buckling Transv. na Vizin.          ',bti 
write(100,31)'Buckling Transv. na Não-Vizin.      ',bto 
!FLUXO INICIAL (F) E CONCENTRAÇÃO INICIAL (Co) 
write(100,31)'Fluxo Inicial                      ',Flui 
write(100,31)'Concentração Inicial               ',Coi 
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do i=1,ir 
   F(i)=Flui    
end do  
do i=1,ir 
   Co(i)=Coi 
end do  
!CÁLCULO DOS TERMOS DAS MATRIZES INDEPENDENTES DO TEMPO   
a1=r/dx**2 
a2=-1.*(1.-r)/dx**2 
c1=r/dx**2+vm*r/(vn*d*dx) 
c2=-(1.-r)/dx**2-vm*(1.-r)/(vn*d*dx) 
g1=vm*r/dx 
g2=-vm*(1.-r)/dx 
!GERAÇÃO E FORMAÇÃO DAS MATRIZES PARA AVALIAÇÃO DO FLUXO 
do i=1,ir        
  if (i>icr-(icm-1).and.i<icr+(icm-1))then 
     bt=bti 
  else 
     bt=bto 
  end if 
  b1=r/d*(Sfn*(1.-fnat)-Sa-d*bt)-1./(vn*d*dt1)+2.*r/dx**2+vm*r/(d*vn*dx) 
  b2=-(1.-r)/d*(Sfn*(1.-fnat)-Sa-d*bt)-1./(vn*d*dt1)+2.*(1.-r)/dx**2+vm*(1.-
r)/(d*vn*dx) 
  d1=1./dt1-vm*r/dx+consd*r 
  d2=1./dt1+vm*(1.-r)/dx-1.*consd*(1.-r) 
  do j=1,ir 
     if(i==j)then   ! DIAGONAL PRINCIPAL 
       M1F(i,j) = b1         
       M2F(i,j) = b2 
       N1F(i,j) = d1 
       N2F(i,j) = d2 
  end if 
  if(i==j-1.and.j>1)then ! DIAGONAL INFERIOR 
    M1F(i,j) = c1 
       M2F(i,j) = c2              
  end if 
  if(i==j+1.and.j<ir)then   !DIAGONAL SUPERIOR 
       M1F(i,j) = a1 
       M2F(i,j) = a2 
       N1F(i,j) = g1 
       N2F(i,j) = g2 
  end if 
  if((i/=j).and.(i/=j-1).and.(i/=j+1))then !DEMAIS TERMOS 
  M1F(i,j) = 0. 
       M2F(i,j) = 0.           
       N1F(i,j) = 0. 
       N2F(i,j) = 0.           
  end if 
  end do 
! CONTINUIDADE DO FLUXO E DA CONCENTRAÇÃO NO REATOR 
  M1F(1,1)=b1+c1 
  M1F(ir,ir)=b1+a1 
  M2F(1,1)=b2+c2 
  M2F(ir,ir)=b2+a2 
  N1F(1,1)=d1+g1 
  N2F(ir,ir)=d2+g2 
end do 



 73

! ESCRITA DAS PARTES DAS MATRIZES  M1F, M2F, N1F E N2F  
write(100,28)'TRECHO INICIAL DA MATRIZ M1F' 
do i = 1,5 
  write(100,30)( M1F(i,j),j=1,5) 
end do 
write(100,28)'TRECHO INTERMEDIÁRIO DA MATRIZ M1F' 
do i = icr-(icm-2),icr+(icm-2) 
  write(100,30)( M1F(i,j),j= icr-(icm-2),icr+(icm-2)) 
end do 
write(100,28)'TRECHO FINAL DA MATRIZ M1F' 
do i = ir-4,ir  
  write(100,30)( M1F(i,j), j=ir-4,ir) 
end do 
write(100,28)'TRECHO INICIAL DA MATRIZ M2F' 
do i = 1,5 
   write(100,30)( M2F(i,j),j=1,5) 
end do 
write(100,28)'TRECHO INTERMEDIÁRIO DA MATRIZ M2F' 
do i =icr-(icm-2),icr+(icm-2) 
  write(100,30)( M2F(i,j),j=icr-(icm-2),icr+(icm-2) ) 
end do 
write(100,28)'TRECHO FINAL DA MATRIZ M2F' 
do i = ir-4,ir 
  write(100,30)( M2F(i,j), j=ir-4,ir) 
end do 
write(100,28)'TRECHO INICIAL DA MATRIZ N1F' 
do i = 1,5 
  write(100,30)( N1F(i,j),j=1,5) 
end do 
write(100,28)'TRECHO INICIAL DA MATRIZ N2F' 
do i = 1,5 
   write(100,30)( N2F(i,j),j=1,5) 
end do 
! INVERSÃO DAS MARTIZES M1F E N1F 
CALL DLINRG (ir, M1F, ir, M1FINV, ir) 
CALL DLINRG (ir, N1F, ir, N1FINV, ir) 
!TESTE DE INVERSÃO 
do i=1,ir 
   do j=1,ir 
      T1F(i,j)=0. 
      T2F(i,j)=0. 
      do k=1,ir 
      T1F(i,j)=T1F(i,j)+M1F(i,k)*M1FINV(k,j) 
      T2F(i,j)=T2F(i,j)+N1F(i,k)*N1FINV(k,j) 
   end do 
   end do 
end do 
! ESCRITA DAS PARTES DAS MATRIZES  T1F, T2F ,T1Co E T2Co   
write(100,28)'TRECHO INICIAL DA MATRIZ T1F' 
do i = 1,5 
  write(100,30)( T1F(i,j),j=1,5) 
end do 
write(100,28)'TRECHO INTERMEDIÁRIO DA MATRIZ T1F' 
do i = icr-(icm-2),icr+(icm-2) 
  write(100,30)( T1F(i,j),j=icr-(icm-2),icr+(icm-2)) 
end do 
write(100,28)'TRECHO FINAL DA MATRIZ T1F' 
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do i = ir-4,ir  
  write(100,30)( T1F(i,j), j=ir-4,ir) 
end do 
write(100,28)'TRECHO INICIAL DA MATRIZ T2F' 
do i = 1,5 
  write(100,30)( T2F(i,j),j=1,5) 
end do 
write(100,28)'TRECHO INTERMEDIÁRIO DA MATRIZ T2F' 
do i = icr-(icm-2),icr+(icm-2) 
  write(100,30)( T2F(i,j),j=icr-(icm-2),icr+(icm-2) ) 
end do 
write(100,28)'TRECHO FINAL DA MATRIZ T2F' 
do i = ir-4,ir  
  write(100,30)( T2F(i,j), j=ir-4,ir) 
end do 
!CÁLCULO DA DISCRPÂNCIA ENTRE OS VALORES DAS DIAGONAIS PRINCIPAIS  
!DAS MATRIZES TESTE 
dis1F=0. 
dis2F=0. 
do i=1,ir 
   if (abs(1.-T1F(i,i))>=dis1F) then  
      dis1F=abs(1.-T1F(i,i)) 
   end if 
   if (abs(1.-T1F(i,i))>=dis2F) then  
      dis2F=abs(1.-T2F(i,i)) 
   end if 
end do    
write(*,*)dis1F,dis2F 
write(100,49)'DISCREPÂNCIA MÁXIMA NA DIAGONAL PRINCIPAL DE T1F:',dis1F 
write(100,49)'DISCREPÂNCIA MÁXIMA NA DIAGONAL PRINCIPAL DE T2F:',dis2F 
!DEMAIS TERMOS 
dis3F=0. 
dis4F=0. 
do i=1,ir 
   do j=1,ir 
      if (i/=j) then 
      dis3Fa=abs(T1F(i,j)) 
      dis3Fb=max(dis3Fa,dis3F) 
      dis3F=dis3Fb 
        dis4Fa=abs(T2F(i,j)) 
      dis4Fb=max(dis4Fa,dis4F) 
   dis4F=dis4Fb 
   end if 
   end do 
end do    
write(*,*)dis3F, dis4F 
write(100,48)'DISCREPÂNCIA MÁXIMA NOS DEMAIS TERMOS DE T1F:',dis3F 
write(100,48)'DISCREPÂNCIA MÁXIMA NOS DEMAIS TERMOS DE T2F:',dis4F 
!CÁLCULO DOS PRODUTOS M1INV COM M2 E N1INV COM N2 
do i=1,ir 
   do j=1,ir 
      M1FINVM2(i,j)=0. 
      N1FINVN2(i,j)=0. 
      do k=1,ir 
      M1FINVM2(i,j)=M1FINVM2(i,j)+M1FINV(i,k)*M2F(k,j) 
      N1FINVN2(i,j)=N1FINVN2(i,j)+N1FINV(i,k)*N2F(k,j) 
   end do 
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   end do 
end do 
!INTODUÇÃO DO PASSO TEMPORAL E DO CRITÉRIO DE CONVERGÊNCIA 
it=1 
100 CONTINUE 
 write(*,*) it 
 
 ! CÁLCULO DOS FLUXOS MÁXIMO E MÍNIMO INICIAIS 
FMAX=0.   
 do i=1,ir 
 if(F(i)>FMAX)then 
       FMAX=F(i) 
    end if 
 end do 
 FMIN=1.  
 do i=1,ir                  
  if(F(i)<FMIN)then  
     FMIN=F(i) 
  end if 
 end do 
! CÁLCULO DO FLUXO MÉDIO INICIAL 
SF=0.  
 do i=1,ir 
 SF=SF+F(i) 
 end do 
 FMED=SF/ir 
!CÁLCULO DA RAZÃO ENTRE OS FLUXOS MÁXIMO E MÉDIO INICIAIS 
RAZ=FMAX/FMED 
 write(*,*)SF,FMED 
 write(*,*)FMAX,FMIN 
 write(*,*) 
!CÁLCULO DO FLUXO POSTERIOR (F1)  EM CADA ITERAÇÃO  
do i=1,ir 
 F1(i)=0. 
 do j=1,ir 
    F1(i)=F1(i) + M1FINVM2(i,j)*F(j) - (consd/D)*M1FINV(i,j)*Co(j) 
    end do 
end do 
!CÁLCULO DA CONCENTRAÇÃO POSTERIOR (Co1) EM CADA ITERAÇÃO 
do i=1,ir 
    Co1(i)=0. 
 do j=1,ir 
    Co1(i)=Co1(i) + N1FINVN2(i,j)*Co(j) +fnat*Sfn* N1FINV(i,j)*F(j) 
    end do 
 end do 
!CÁLCULO DO FLUXOS MÁXIMO(F1MAX),MÍNIMO (F1MIN) E MÉDIO (F1MED)   
F1MAX=0.  
 do i=1,ir                  
    if(F1(i)>F1MAX)then  
       F1MAX=F1(i) 
    end if 
 end do 
 F1MIN=1.  
 do i=1,ir                  
  if(F1(i)<F1MIN)then  
     F1MIN=F1(i) 
  end if 
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 end do 
 write(*,*) 
 SF1=0. 
 do i=1,ir 
    SF1=SF1+F1(i) 
 end do 
 F1MED=SF1/ir 
 write(*,*)SF1,F1MED 
 write(*,*)F1MAX,F1MIN          
 write(*,*)           
!REESCALONAMENTO E ESCRITA DO FLUXO E DA CONCENTRAÇÃO 
do i=1,ir 
  F1(i)=F1(i)/F1max  
 Co1(i)=Co1(i)/F1max  
 end do 
!CÁLCULO E ESCRITA DAS RAZÕES ENTRE OS FLUXOS MÁXIMO E MÉDIO  
!E ENTRE OS FLUXOS MÁXIMO E MÍNIMO 
RAZ1=F1MAX/F1MED  
 RAZ2=F1MAX/F1MIN 
 write(*,*)RAZ,RAZ1,RAZ2 
 write(*,*) 
 write(101,*)RAZ1 
 write(105,*)RAZ2 
! DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CONVERGÊNCIA 
!1º CRITÉRIO:RAZÃO ENTRE OS FLUXO MÁX E MÉD EM DUAS ITERAÇÕES CONSECUTIVAS 
cc1=abs(RAZ1/RAZ-1) 
 write(*,*)'1º Critério =', cc1   
 write(*,*) 
!ESCRITA DAS RAZÕES E DOS CRITÉRIOS  
write(106,*)RAZ1,RAZ2 
 write(102,*)cc1  
 if(it==1)then 
   write(100,33)'Iteração    Máx/Méd      Máx/Mín   Critério para Fluxo'  
 end if 
 if(it==1.or.mod(it,1000)==0) write(100,36)it,RAZ1,RAZ2,cc1  
!ATUALIZAÇÃO DO FLUXO E DA CONCENTRAÇÃO INICIAIS 
do i=1,ir 
       F(i)=F1(i) 
     Co(i)=Co1(i) 
 end do 
 it=it+1 
!AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CONVERGÊNCIA 
IF (cc1>=crit) GOTO 100     
!ESCRITA DO FLUXO E DA CONCENTRTAÇÃO POSTERIORES FINAIS 
write(100,50)'Número de Iterações para Estabelecimento do Fluxo:',it-1 
write(100,33)'Posição         Fluxo Posterior       Concentração Posterior' 
do i=1,ir 
   write(100,34)i,F1(i), Co1(i) 
   write(103,30)F1(i) 
   write(104,30)Co1(i) 
end do 
PAUSE 
!PARTE II 
!CÁLCULO DOS TERMOS DAS MATRIZES INDEPENDENTES DO TEMPO   
g1=vm*r/dx 
g2=-vm*(1.-r)/dx 
! GERAÇÃO E FORMAÇÃO DAS MATRIZES PARA AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO 
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do i=1,ir        
  if (i>icr-(icm-1).and.i<icr+(icm-1))then 
     bt=bti 
  else 
     bt=bto 
  end if 
  d1=1./dt2-vm*r/dx+consd*r 
  d2=1./dt2+vm*(1.-r)/dx-1.*consd*(1.-r) 
  do j=1,ir 
     if(i==j)then   ! DIAGONAL PRINCIPAL 
       N1Co(i,j) = d1 
       N2Co(i,j) = d2 
  end if 
  if(i==j+1.and.j<ir)then   !DIAGONAL SUPERIOR 
       N1Co(i,j) = g1 
       N2Co(i,j) = g2 
  end if 
  if((i/=j).and.(i/=j-1).and.(i/=j+1))then  ! DEMAIS TERMOS 
       N1Co(i,j) = 0. 
       N2Co(i,j) = 0.           
  end if 
  end do 
! CONTINUIDADE DO FLUXO E DA CONCENTRAÇÃO NO REATOR 
  N1Co(1,1)=d1+g1 
  N2Co(ir,ir)=d2+g2 
end do 
! ESCRITA DAS PARTES DAS MATRIZES  M1Co, M2Co, N1Co E N2Co  
write(100,28)'TRECHO INICIAL DA MATRIZ N1F' 
do i = 1,5 
  write(100,30)( N1Co(i,j),j=1,5) 
end do 
write(100,28)'TRECHO INICIAL DA MATRIZ N2Co' 
do i = 1,5 
   write(100,30)( N2Co(i,j),j=1,5) 
end do 
!INVERSÃO DAS MATRIZES M1Co E N1Co 
CALL DLINRG (ir, N1Co, ir, N1CoINV, ir) 
!TESTE DE INVERSÃO 
do i=1,ir 
   do j=1,ir 
      T2Co(i,j)=0. 
      do k=1,ir 
      T2Co(i,j)=T2Co(i,j)+N1Co(i,k)*N1CoINV(k,j) 
   end do 
   end do 
end do 
! ESCRITA DAS PARTES DAS MATRIZES  T1Co E T2Co   
write(100,28)'TRECHO INICIAL DA MATRIZ T2Co' 
do i = 1,5 
  write(100,30)( T2Co(i,j),j=1,5) 
end do 
write(100,28)'TRECHO INTERMEDIÁRIO DA MATRIZ T2Co' 
do i = icr-(icm-2),icr+(icm-2) 
  write(100,30)( T2Co(i,j),j=icr-(icm-2),icr+(icm-2) ) 
end do 
write(100,28)'TRECHO FINAL DA MATRIZ TCo' 
do i = ir-4,ir  
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  write(100,30)( T2Co(i,j), j=ir-4,ir) 
end do 
!CÁLCULO DA DISCRPÂNCIA ENTRE OS VALORES DAS DIAGONAIS PRINCIPAIS  
!DAS MATRIZES TESTE 
dis2Co=0. 
do i=1,ir 
   if (abs(1.-T2Co(i,i))>=dis2Co) then  
      dis2Co=abs(1.-T2Co(i,i)) 
   end if 
end do    
write(*,*)dis2Co 
write(100,49)'DISCREPÂNCIA MÁXIMA NA DIAGONAL PRINCIPAL DE T2Co:',dis2Co 
!DEMAIS TERMOS 
dis4Co=0. 
do i=1,ir 
   do j=1,ir 
      if (i/=j) then 
        dis4Coa=abs(T2Co(i,j)) 
      dis4Cob=max(dis4Coa,dis4Co) 
   dis4Co=dis4Cob 
   end if 
   end do 
end do    
write(*,*) dis4Co 
write(100,48)'DISCREPÂNCIA MÁXIMA NOS DEMAIS TERMOS DE T2Co:',dis4Co 
!CÁLCULO DOS PRODUTOS M1INV COM M2 E N1INV COM N2 
do i=1,ir 
   do j=1,ir 
      N1CoINVN2(i,j)=0. 
      do k=1,ir 
      N1CoINVN2(i,j)=N1CoINVN2(i,j)+N1CoINV(i,k)*N2Co(k,j) 
   end do 
   end do 
end do 
!INTRODUÇÃO DO PASSO TEMPORAL PARA AVALIAÇÃO DE CONCENTRAÇÃO 
ITN=1 
200 CONTINUE 
! AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO 
Co1MAX=0.   
 do i=1,ir 
 if(Co1(i)>Co1MAX)then 
       Co1MAX=Co1(i) 
    end if 
 end do 
 SCo1=0. 
 do i=1,ir 
    SCo1=SCo1+Co1(i) 
 end do 
 Co1MED=SCo1/ir 
 RAZCo1=Co1MAX/Co1MED 
write(110,*) RAZCo1 
!REESCALONAMENTO E ESCRITA DO FLUXO E DA CONCENTRAÇÃO 
do i=1,ir 
 Co1(i)=Co1(i)/Co1MAX 
 end do 
! ATUALIZAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO INICIAL 
do i=1,ir 
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 Co(i)=Co1(i) 
 end do 
!CÁLCULO  DA CONCENTRAÇÃO POSTERIOR (Co1) EM CADA ITERAÇÃO 
  do i=1,ir 
  Co1(i)=0. 
  do j=1,ir 
     Co1(i)=Co1(i) + N1CoINVN2(i,j)*Co(j) +fnat*Sfn* N1CoINV(i,j)*F(j) 
     end do 
  end do 
ITN=ITN+1 
! LIMATAÇÃO DO NÚMERO DE ITERAÇÕES 
IF (itn<=10) GOTO 200     
!ESCRITA DO FLUXO E DA CONCENTRTAÇÃO POSTERIORES FINAIS 
write(109,50)'Número deIterações para Estabelecimento da Concentração:',itn-1 
write(109,33)'Posição         Fluxo Posterior       Concentração Posterior' 
do i=1,ir 
   write(109,38)i,F1(i), Co1(i) 
   write(112,30)F1(i) 
   write(113,30)Co1(i) 
end do 
PAUSE   
!CÁLCULO DO FLUXO POSTERIOR (F1)  EM CADA ITERAÇÃO  
do i=1,ir 
 F1(i)=0.   
 do j=1,ir 
    F1(i)=F1(i) + M1FINVM2(i,j)*F(j) - (consd/D)*M1FINV(i,j)*Co(j) 
    end do 
 end do 
write(109,50)'Número de Iterações para reav. fluxo' 
write(109,33)'Posição         Fluxo Posterior       Concentração Posterior' 
do i=1,ir 
   write(109,38)i,F1(i), Co1(i) 
   write(114,30)F1(i) 
   write(115,30)Co1(i) 
end do 
CALL GETTIM (ihr2,imin2,isec2,i100th2) 
write(100,46)ihr2,imin2,isec2,i100th2 
 
END PROGRAM 
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APÊNDICE C: Dados de Saída 
 
 

Razões entre fluxos máximo e médio, máximo e mínimo e critério 
de convergência em algumas iterações. 

 
  Iteração      Máx/Méd        Máx/Mín       Critério para Fluxo 
 
      1          1.00068         1.02            6.7762E-04 

   1000          1.73321         1.89            4.2772E-04 

   2000          2.49469         3.06            3.1418E-04 

   3000          3.29291         4.71            2.4479E-04 

   4000          4.08955         7.10            1.9038E-04 

   5000          4.83293        10.58            1.4511E-04 

   6000          5.48093        15.67            1.0790E-04 

   7000          6.01210        23.11            7.8370E-05 

   8000          6.42572        34.00            5.5805E-05 

   9000          6.73505        49.94            3.9127E-05 

  10000          6.95946        73.28            2.7118E-05 

  11000          7.11870       107.40            1.8641E-05 

  12000          7.22995       157.23            1.2740E-05 

  13000          7.30682       229.85            8.6726E-06 

  14000          7.35955       335.33            5.8883E-06 

  15000          7.39554       487.77            3.9911E-06 

  16000          7.42002       706.47            2.7022E-06 

  17000          7.43663      1016.83            1.8283E-06 

  18000          7.44789      1450.52            1.2365E-06 

  19000          7.45552      2043.51            8.3609E-07 

  20000          7.46068      2830.58            5.6530E-07 

  20314          7.46102      3121.58            4.9998E-07 
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Valores do fluxo e da concentração de precursor na malha após estabelecimento 
do critério de convergência na avaliação do fluxo neutrônico. 

 
  Posição          Fluxo Posterior       Concentração Posterior 
 
      1              3.774234E-04              4.948855E-15 
      2              3.798268E-04              4.975659E-15 
      3              3.869254E-04              5.066434E-15 
      4              3.991876E-04              5.223532E-15 
      5              4.173707E-04              5.456703E-15 
      6              4.425611E-04              5.779914E-15 
      7              4.762328E-04              6.212115E-15 
      8              5.203268E-04              6.778263E-15 
      9              5.773563E-04              7.510668E-15 
     10              6.505424E-04              8.450741E-15 
     11              7.439885E-04              9.651239E-15 
     12              8.629019E-04              1.117911E-14 
     13              1.013876E-03              1.311912E-14 
     14              1.205244E-03              1.557843E-14 
     15              1.447533E-03              1.869237E-14 
     16              1.754028E-03              2.263175E-14 
     17              2.141490E-03              2.761208E-14 
     18              2.631060E-03              3.390518E-14 
     19              3.249397E-03              4.185383E-14 
     20              4.030116E-03              5.189025E-14 
     21              5.015600E-03              6.455936E-14 
     22              6.259280E-03              8.054819E-14 
     23              7.828513E-03              1.007228E-13 
     24              9.808214E-03              1.261750E-13 
     25              1.230542E-02              1.582811E-13 
     26              1.545506E-02              1.987761E-13 
     27              1.942723E-02              2.498468E-13 
     28              2.443632E-02              3.142500E-13 
     29              3.075259E-02              3.954607E-13 
     30              3.871671E-02              4.978592E-13 
     31              4.875810E-02              6.269668E-13 
     32              6.141805E-02              7.897435E-13 
     33              7.737886E-02              9.949623E-13 
     34              9.750060E-02              1.253682E-12 
     35              1.228674E-01              1.579841E-12 
     36              1.548457E-01              1.991012E-12 
     37              1.951583E-01              2.509342E-12 
     38              2.459762E-01              3.162751E-12 
     39              3.100367E-01              3.986430E-12 
     40              3.907896E-01              5.024739E-12 
     41              4.925839E-01              6.333596E-12 
     42              6.209012E-01              7.983484E-12 
     43              7.826515E-01              1.006325E-11 
     44              9.033235E-01              1.161280E-11 
     45              9.769469E-01              1.255753E-11 
     46              1.000000E+00              1.285224E-11 
     47              9.715773E-01              1.248538E-11 
     48              8.934211E-01              1.147943E-11 
     49              7.698179E-01              9.889542E-12 
     50              6.073642E-01              7.800571E-12 
     51              4.791978E-01              6.154499E-12 
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     52              3.780826E-01              4.855847E-12 
     53              2.983096E-01              3.831301E-12 
     54              2.353747E-01              3.023012E-12 
     55              1.857242E-01              2.385339E-12 
     56              1.465545E-01              1.882274E-12 
     57              1.156537E-01              1.485409E-12 
     58              9.127647E-02              1.172329E-12 
     59              7.204609E-02              9.253505E-13 
     60              5.687622E-02              7.305228E-13 
     61              4.490982E-02              5.768381E-13 
     62              3.547071E-02              4.556121E-13 
     63              2.802543E-02              3.599932E-13 
     64              2.215307E-02              2.845759E-13 
     65              1.752159E-02              2.250952E-13 
     66              1.386898E-02              1.781865E-13 
     67              1.098857E-02              1.411951E-13 
     68              8.717274E-03              1.120266E-13 
     69              6.926449E-03              8.902882E-14 
     70              5.514593E-03              7.089806E-14 
     71              4.401633E-03              5.660593E-14 
     72              3.524399E-03              4.534113E-14 
     73              2.833054E-03              3.646362E-14 
     74              2.288289E-03              2.946851E-14 
     75              1.859093E-03              2.395754E-14 
     76              1.521008E-03              1.961659E-14 
     77              1.254745E-03              1.619792E-14 
     78              1.045092E-03              1.350618E-14 
     79              8.800585E-04              1.138737E-14 
     80              7.501943E-04              9.720137E-15 
     81              6.480558E-04              8.408873E-15 
     82              5.677848E-04              7.378349E-15 
     83              5.047765E-04              6.569431E-15 
     84              4.554186E-04              5.935732E-15 
     85              4.168864E-04              5.440978E-15 
     86              3.869822E-04              5.056949E-15 
     87              3.640105E-04              4.761875E-15 
     88              3.466812E-04              4.539190E-15 
     89              3.340358E-04              4.376591E-15 
     90              3.253925E-04              4.265327E-15 
     91              3.203068E-04              4.196645E-15 
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Valores da distribuição de fluxo e da concentração de precursor de nêutrons 
atrasados ao longo do núcleo, após a avaliação da concentração de precursor 

de nêutrons atrasados. 
 

Posição            Fluxo Posterior       Concentração Posterior 
 
      1              4.964812E-03             .6108E-03 
      2              4.968909E-03             .6108E-03 
      3              4.977905E-03             .6108E-03 
      4              4.992148E-03             .6108E-03 
      5              5.012407E-03             .6108E-03 
      6              5.039785E-03             .6108E-03 
      7              5.075779E-03             .6108E-03 
      8              5.122362E-03             .6108E-03 
      9              5.182086E-03             .6108E-03 
     10              5.258223E-03             .6108E-03 
     11              5.354942E-03             .6108E-03 
     12              5.477533E-03             .6108E-03 
     13              5.632694E-03             .6108E-03 
     14              5.828890E-03             .6108E-03 
     15              6.076814E-03             .6108E-03 
     16              6.389963E-03             .6108E-03 
     17              6.785364E-03             .6108E-03 
     18              7.284491E-03             .6108E-03 
     19              7.914427E-03             .6108E-03 
     20              8.709321E-03             .6108E-03 
     21              9.712225E-03             .6108E-03 
     22              1.097742E-02             .6108E-03 
     23              1.257333E-02             .6108E-03 
     24              1.458621E-02             .6108E-03 
     25              1.712480E-02             .6108E-03 
     26              2.032617E-02             .6108E-03 
     27              2.436310E-02             .6108E-03 
     28              2.945340E-02             .6108E-03 
     29              3.587159E-02             .6108E-03 
     30              4.396375E-02             .6108E-03 
     31              5.416611E-02             .6108E-03 
     32              6.702853E-02             .6108E-03 
     33              8.324414E-02             .6108E-03 
     34              1.036866E-01             .6108E-03 
     35              1.294573E-01             .6108E-03 
     36              1.619443E-01             .6108E-03 
     37              2.028976E-01             .6108E-03 
     38              2.545229E-01             .6108E-03 
     39              3.196005E-01             .6108E-03 
     40              4.016352E-01             .6108E-03 
     41              5.050447E-01             .6108E-03 
     42              6.353978E-01             .6108E-03 
     43              7.997161E-01             .6108E-03 
     44              9.223026E-01             .6108E-03 
     45              9.970947E-01             .6108E-03 
     46              1.020515E+00             .6108E-03 
     47              9.916436E-01             .6108E-03 
     48              9.122504E-01             .6108E-03 
     49              7.866899E-01             .6108E-03 
     50              6.216607E-01             .6108E-03 
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     51              4.914646E-01             .6108E-03 
     52              3.887485E-01             .6108E-03 
     53              3.077130E-01             .6108E-03 
     54              2.437823E-01             .6108E-03 
     55              1.933467E-01             .6108E-03 
     56              1.535580E-01             .6108E-03 
     57              1.221692E-01             .6108E-03 
     58              9.740740E-02             .6108E-03 
     59              7.787404E-02             .6108E-03 
     60              6.246554E-02             .6108E-03 
     61              5.031129E-02             .6108E-03 
     62              4.072440E-02             .6108E-03 
     63              3.316293E-02             .6108E-03 
     64              2.719932E-02             .6108E-03 
     65              2.249625E-02             .6108E-03 
     66              1.878757E-02             .6108E-03 
     67              1.586333E-02             .6108E-03 
     68              1.355786E-02             .6108E-03 
     69              1.174048E-02             .6108E-03 
     70              1.030808E-02             .6108E-03 
     71              9.179309E-03             .6108E-03 
     72              8.290002E-03             .6108E-03 
     73              7.589532E-03             .6108E-03 
     74              7.037966E-03             .6108E-03 
     75              6.603801E-03             .6108E-03 
     76              6.262193E-03             .6108E-03 
     77              5.993545E-03             .6108E-03 
     78              5.782406E-03             .6108E-03 
     79              5.616595E-03             .6108E-03 
     80              5.486511E-03             .6108E-03 
     81              5.384593E-03             .6108E-03 
     82              5.304890E-03             .6108E-03 
     83              5.242725E-03             .6108E-03 
     84              5.194427E-03             .6108E-03 
     85              5.157127E-03             .6108E-03 
     86              5.128592E-03             .6108E-03 
     87              5.107101E-03             .6108E-03 
     88              5.091342E-03             .6108E-03 
     89              5.080343E-03             .6108E-03 
     90              5.073418E-03             .6108E-03 
     91              5.071796E-03             .6108E-03 
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