
CHAMADA PARA CANDIDATURA À BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Vigência 2018 � 2019

Prezados,

Apresento a chamada para candidatura à bolsa de iniciação cientí�ca para trabalhar no projeto descrito

abaixo.

1. Título do projeto:

Algoritmo para cinética difusiva de nêutrons - uma abordagem semi-analítica com controle legítimo de erro.

2. Resumo:

O tema abordado é o de cinética espacial de nêutrons, que é o modelo utilizado para estimar a distribuição

da população de nêutrons em reatores nucleares térmicos, que é o tipo de reatores nucleares mais comum.

Em especí�co no Brasil, os dois reatores nucleares de potência em operação (Angras I e II) utilizam este

modelo em seus cálculos. Este tema envolve a solução de uma problema de valores de contorno juntamente

com a solução de um problema de autovalor, além de outros desa�os de cunho matemático e computacional.

3. Justi�cativa:

Atualmente, os algoritmos computacionais para calcular a população de nêutrons em reatores nucleares são

numéricos, ou seja, encontram uma representação aproximada. A proposta do projeto é desenvolver um

algoritmo com precisão maior que os métodos corriqueiros. Para isso, uma alternativa é recorrer a soluções

analíticas ou semi-analíticas, ou obter soluções numéricas com controle legíticmo de erro.

4. Objetivo do projeto:

Desenvolvimento de um algoritmo computacional semi-analítico que determine com precisão o �uxo de nêu-

trons em reatores nucleares.

5. Atividades do bolsista:

• Aprendizagem de métodos para solução de equações diferenciais.

• Aplicação de métodos para solução da equação de difusão de nêutrons.

• Estruturação de um código computacional sobre o método desenvolvido.

• Edição de trabalho escrito.

• Apresentação do trabalho em eventos.
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CANDIDATURA

Pré-requisitos:

1. Estar regularmente matriculado nos cursos de engenharias ou exatas na UFPel.

2. Ter concluído com aprovação ou estar cursando a disciplina de Equações Diferenciais A ou equivalente

(e.g. Equações Diferenciais Ordinárias).

Como a pesquisa envolve desenvolvimento de métodos, é apreciado (porém não mandatório) conhecimento de

programação de computadores e cálculo numérico.

Inscrição:

Enviar até as 18h do dia 04/07/18 um e-mail para schrammmarcelo@gmail.com indicando interesse

com o histórico escolar em anexo.

Resultado da seleção:

No dia 05/07/18 o selecionado será contatado por e-mail.

Prof. Dr. Marcelo Schramm

Centro de Engenharias � CEng

Universidade Federal de Pelotas � UFPel
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