
AV 4 • ft
NOTA TÉCNICA
EAV/NT-ooi/79
11 JUI. 79

COMPILAÇÃO DOS CÓDIGOS NUCLEARES

DISPONÍVEIS NO CTA

DIVISÃO DE ESTUDOS AVANÇADOS

(Atualizado ate Julho 1979)

por

A. Brandão d'Oliveira

C. Moura Neto

E. S. Amorim

Walter J. Ferreira

("COMPILATION OF THE NUCLEAR CODES

AVAILABLE IN CTA")

Divisão ds Estudos Avançados
Instituto dê Atividodts Espaciais

Centro Técnico Aeroespacial
12.200-Sco Josi dos Compot-SP

Brasil



NOTA TÉCNICA

KÁ EAV-FOR-OOJ779

11 JUL 79

"COMPILAÇÃO DOS CÓDIGOS NUCLEARES DISPONÍVEIS NO CTA"

A. Brandão d'Oliveira

C. Moura Neto

E. S. Amorim

Walter J. Ferreira

RESUMO

O presente trabalho e uma compilação de alguns dos códigos nucleares dis_

po-ifveis na Divisão de Estudos Avançados do Instituto de Atividades Espa_

' códigos estão relacionados segundo a classificação fornecida pelo A_r

si'ie National Laboratory. Em cada código são dados: autor, instituição

t> origem, resumo, linguagem de programação e documentação existente.

ABSTRACT

The present work is a compilation of some nuclear codes available in the

Divisão de Estudos Avançados of the Instituto de Atividades Espaciais ,

(EAV/IAE/CTA)^

<-The codes are organized as the classification given by the Argonne Na-

tional Laboratory. In each code are given: author, institution of oti_

gin, abstract, programming language and existent bibliography. A, i



ÍNDICE

Classificação dos Programas (I)

Códigos existentes no Grupo de Matemática e Informática

Cientifica da Divisão de Estudos Avançados do IAE/CTA (V)

Relação dos códigos segundo classificação do ANL (VII)

A - Cálculos de seções de choque e integrais de

ressonância.

B - Cálculos de espectro, geração de constantes de

grupo, problemas de célula e malha.

C - Estudos para projetos estáticos

F - Cinécíca temporal e espacial, neutrônica acoplada

e simulações hidrodinâmicas e termodinâmicas.

G - Proteção radiológica, análise de acidentes e riscos.

I - Aquecimento gama e programas para projeto de blin_

dagem.

Q - Materiais.

V - Aceleradores de partículas e máquinas de alta vo\_

tagem.

Z - Dados nucleares.



CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS

Esta tabela de classificação dos programas é uma re_

produção do Argonne Code Center: Compilation of Program Abstract, ANL-

7411.

A. Cálculos de seções de choque e integrais de ressonância

Calculo de seções de choque de reação a partir da teoria nuclear, ta_

is como modelos õtico ou Hauser-Feshabach, seções de choque de res-

sonância pela teoria nultigrupo ou Breit-Wigner, determinação de se_

ções de choque de espalhamento diferencial, avaliação de seções de

choque e compilação de programas.

B. Cálculos de espectro, geração de constantes de grupo, problemas de c£

lula e malha.

Determinação da densidade de moderação do espectro térmico, pondera^

ção e avaliação de seções de choque e quantidades correlatas para a

produção de constantes de grupo e avaliação de parâmetros de projeto

para cálculo de célula e de malha.

C. Estudos para projetos estáticos.

Calculo de reatividade e distribuição de fluxo do sistema do reator e

ajuste dos parâmetros do projeto para as especificações formuladas ,

isto é, procedimentos para pesquisa de criticalidade e distribuição

de potência.

D. Depleção, gerência de combustível, análise de custos e economia de re_

atores.

Inclui programas de queima, aparecimento de isõtopos e produtos de

fissão e cálculos de decaimento e estudos de otimização.

E. Cinética independente do espaço.

Estudos do comportamento temporal dos reatores, incluindo efeitos de

neutrons atrasados e mecanismos de realimentação e avaliação da fuii

ção transferência»



Ií

F. Cinêtica temporal e espacial, neutrõnica acoplada, e simulações hidro

dinâmicase termodinâmicas.

Programas que consideram características espaciais de projeto e os e

feitos que acompanham o estudo do comportamento temporal do reator.

G. Proteção radiológica, análise de acidentese riscos .

Cálculo de taxas de dose interna e externa, determinação das proprieda_

des termodinâmicas e hidrodinâmicas de um reator que acompanham um acî

dente, por exemplo, liberação de materiais radioativos, queda do siste_

ma de refrigeração, ruptura do gerador de vapor.

H. Transferência de calor estacionário e transiente.

Inclui estudos de escoamento de fluidos e cálculos de propriedades ter_

modinâmicas.

1. Cálculos de distribuição de tensões e deformações, análise estrutural

e estudos de projeto de engenharia.

Inclui avaliações do projeto do elemento combustível, estudos de confi^

guração do núcleo, e análise de estruturas compostas.

J. Aquecimento gama e programas para projeto de blindagem.

Cálculos de taxas de geração de calor, cálculos de fuga e análise de

penetração para blindagem de reatores.

K. Análise total de sistemas.

Conjuntos de soluções de problemas correlatos tirados de diversas cate

gorias, projetados e utilizados como sistemas.

L. Preparação de dados.

Geração de parâmetros de programas; verificação, impressão e coloca -

çlo,em formato adequado, ãs informações de entrada do problema.

M. Gerência de dados.

Confecção, manutenção e recuperação de arquivos de dados, por exemplo,

bibliotecas de seções de choque.



Ill

N. Cálculos auxiliares.

Traçado de gráficos, impressão e apresentação de rotinas que processam

dados de saída de outros programas.

0. Processamento de dados experimentais.

Programas projetados para processar dados coletados diretamente de uma

situação experimental para auxiliar o pesquisador na montagem de

uma experiência.

P. Matemática e Computação.

Cálculo de funções matemáticas e rotinas com linguagem especial com pos_

sibilidade de processamento de dados gerais.

Q. Materiais.

Medidas e cálculos de propriedades físicas e mecânicas de materiais ,

simulação de processos de danos por radiação, estudos de corrosão, e

determinação de funções cristalográficas.

R. Ciências da terra e do meio ambiente.

Estudos de impacto no meio ambiente, cálculos de geologia, sismologia

e geofísica, estudos de hidrologia e água subterrânea, análises de sis_

temas bioambientais, cálculos meteorológicos relacionados ã atmosfera

e seus fenômenos, estudos de material transportado pelo ar, climatolo-

gia, etc.

S. Ciências espaciais.

Análise de órbitas e trajetórias, cálculos de astronomia e astrofísica,

estudos de propagação de ondas, e cálculo de parâmetros de reentrada.

T. Equipamento de engenharia e eletrônica.

Projeto de equipamento eletrônico automatizado, cálculos de engenharia

para máquinas, ferramentas controladas numericamente e programas para

controle de processos.

U. Química.

Análise química, espectroscopia de massa, química das radiações, estu

dos de radíõlise, etc.



IV

V. Aceleradores de partículas e máquinas de alta voltagem.

Programas relacionados ao projeto, desenvolvimento e operação de

nas de alta voltagem e aceleradores de partículas, tais como geradores

Van der Graaf, aceleradores lineares, ciclotrons, sincrotrons, etc.

W. Física.

Cálculos relacionados ã teoria ou propriedades da estrutura atômica ou

molecular, estudos de colisão de partículas carregadas que envolvem fe_

nômenos tais como troca de carga, excitaçao, ionizaçao, dissociação ,

etc, teorias e modelos de partículas elementares, estudos de eletrodi^

nâmic.a quântica, teoria de espalhamento, teoria quântica de campo, cal_

culos da teoria geral da relatividade e gravitação.

X. Pesquisa termonuclear controlada.

Fenômenos de descarga elétrica e cálculos de física de plasmas, estu

dos de eletrodinâmica e magnetuhidrodinâmica.

Y. Biologia e medicina.

Estudos biológicos, médicos e radiológicos da estrutura, funções, quT

mica, biofísica, reprodução e hereditariedade de bactérias, plantas ,

animais de laboratório e seres humanos.

Z. Dados nucleares.

Dados preparados em programas com formatos especificados para testes e

avaliações de programas, estudos de problemas - gabarito, ou uso em b£

bliotecas.



Códigos existentes no Grupo de Matemática e Informática Científica da Di

visão de Estudos Avançados do IAE/CTA.

A - Cálculos de seções de choque e integrais de ressonância:

ABACUS - 2 A- 01

CERBERO - 2 A-02

ECIS A-03

ERIC - 2 A-04

FISPRO - II A-05

HAUSER A-06

JUPITOR A-07

MAGALI A-08

RAROMP A-09

RESP/GENEX A-10

SDR A-ll

B - Cálculos de espectro, geração de constantes de grupo, problema de cê

lula e malha.

GGC - 4 B-01

HAMMER B-02

LASER B-03

LEAD/ADDELT B-04

LEOPARD B-05

S1CALC B-06

SUPERTOG f... B-07

THERMOS B-08

XLACS B-09

XSDRN B-10

C - Estudos para projetos e s tá t i cos

ANISN C-01

CRAM-360 C-02

DOT-3.5 C-03

EQUIPOISE - 3 C-04

EXTERMINATOR C-05

20 - GRAND KIRA C-06

SAND C-07



VI

F - Cinêtica tenporal e espacial, neutrônica acoplada, e simulações hi_

drodinâmicas e termodinâmicas.

MORSE - CG F-01

G - Proteção radiologies, analise de acidentes e riscos.

AIREM G-Ol

J - Aquecimento gama e programas para projeto de blindagem.

SABINE - 3 J-01

Q - Materiais

HEXCO - H Q-01

V - Aceleradores de partículas e maquinas de alta voltagem.

GASPAN V-01

SLAC V-02

Z - Dados nucleares.

ZZDLC - 2D Z-01



VII

RELAÇÃO DOS CÕDIOOS SEGUNDO CLASSIFICAÇÃO DO ANL



A) - CROSS SECTION AND RESSONANCtí INTEGRAL CALCULATIONS



DIVISÃO DE ESTUDOS AVANÇADOS A_01

BIBLIOTECA DE PROGRAMAS

1. Nome do Programa:

ABACUS - 2

2. Assunto:

Combinação do modelo ótico com o formalismo de Hauser-Feshabaoh

3. Instituição de Origem:

Brookhaven National Laboratory

4. Autor:

Auerbach, E. H.

5. Resumo:

ABACUS-2 é" uma combinação de modelo ótico com o formalismo de Hauser-Fesha.

bach. Tem possibilidade de realizar 4 funções:

1) espalhamento por um potencial ótico: fornece ot, o s e e o r somente.

2) computa a função de onda radial do estado fundamental para 1 e j espe-

cíficos.

3) utiliza o método do item 1 para gerar coeficientes de transmissão, em

pregados na teoria de Hanser-Feshbach. Computa ot, age, aye e ann'.

4) Calcula integrais radiais a partir de ondas parciais geradas pelos

itens 1 e 2.

Inclui um procedimento de pesquisa multidirecional para a obtenção dos me_

lhores parâmetros para o modelo ótico.

6. Linguagem de Programação:

Fortran IV (IBM 360 , B67OO)

7. Tamanho do Programa:

32K

8. Documentação disponível:

a) Programa fonte

b) Conjunto de testes

c) Referências

- Auerbach, E. H. • "ABACUS-2" - BNL - 6592 Unpublished (1964).



DIVISÃO DE ESTUDOS AVANÇADOS A-02

BIBLIOTECA DE PROGRAMAS

1. Nome do Programa:

CERBERO-2

2. Assunto:

Calculo de seções de choque de reações nucleares

3. Instituição de Origem:

Comi tato Kazionalede Energia Nucleare - Bologna - Italia

4. Autor:

Fabbri, F.; Frataraics, G.; Reffo, G.

5. Resumo:

Calcula seções de choque de reação em estados discreto e continuo, usan

do um modelo ótico para gerar coeficientes de transmissão.

6. Linguagem de Programação:

Fortran IV (IBM 370/165 - B6700)

7. Tamanho do Programa:

Menos de 240K >m estrutura de "overlag"

8. Documentação Disponível:

CNEN - Report RT/FI (77)6



DIVISÃO DE ESTUDOS AVANÇADOS A - 0 3

BIBLIOTECA DE PROGRAMAS

1. Nome do Programa:

ECIS

2. Assunto:

Equações acopladas em iterações seqüenciais

3. Instituição de Origem:

Centre d'Études Nucléaires de Saclay - France

4. Autor:

Raynal, J.

5. Resumo:

Calculo de canais acoplados em iteração seqüencial. E* mais rápido que o

método convencional de canais acoplados.

Espalhamento de partículas por núcleos deformados.

Espalhamento inelãstico.

6. Linguagem de Programação:

Fortran IV (IBM-360. Adaptado para B 6700 )

7. Documentação disponível:

a) Programa fonte

b) Conjunto de dados para testes

c) Referências

- Raynal, J. : "Optical model and coupled - channel calculations in

nuclear physics", IAEA - SMR - 9/8 - pag. 281 - 322

- Melkanoff, M. A.; Sawala, T.; Raynal, J.: "Nuclear Optical model

calculations", Meth Comput. Phys., 6_, 1̂  - 80 (1966).



DIVISÃO DE ESTUDOS AVANÇADOS A-04

BIBLIOTECA DE PROGRAMAS

1. Nome do Programa:

ERIC-2

2. Assunto:

Calculo de integrais de ressonância

3. Instituição de Origem:

AEE Winfrith

4. Autor:

Summer, H. M.

5. Resumo:

Calcula as integrais de ressonância efetivas para nuclideos não físseis

e físseis» na região de ressonância resolvida. Tem possibilidade de re_

alizar cálculos para reatores térmicos e rápidos.

6. Linguagem de programação:

Fortran (IBM 7090)

7. Documentação Disponível:

a) Programa fonte

b) NEA Manual ERIC-2



DIVISÃO DE ESTUDOS AVANÇADOS A-05

BIBLIOTECA DE PROGRAMAS

1. Nome do Programa:

FISPRO II

2. Assunto:

Calculo de seções de choque de captura radioativa

3. Instituição de Origem:

Comitato Nazionale de Energia Nucleare * Bologna - Italia

4. Autor:

Benzi, V.; Panini, G. C. e P.effo, G.

5. Re sumo:

É um programa de Hauser-Feshabach, que calcula seções de choque de ca£

tura radioativa. Inclui correções para captura n.-2-gama, direta e c£

letiva, mas não inclui correções para flutuações de largura. Os coefi

cientes de transmissão podem ser lidos de cartões ou de programas que

os calculam a partir de um modelo de "black-nucleus" ou por um modelo

ótico, os quais empregam várias formas para um potencial esfericamente

simétrico. Inclui o efeito de espalhamento elástico para níveis con he

cidos e desconhecidos do núcleo alvo.

6. Linguagem de Programação:

Fortran IV (B67OO, UNIVAC 1108)

7. Tamanho do Programa:

13K words

8. Documentação Disponível:

a) Programa fonte

b) Referência: CNEN Ref. CEC (69) 24



DIVISÃO DE ESTUDOS AVANÇADOS A-06

BIBLIOTECA DE PROGRAMAS

1. Nome do Programa:

HAUSER

2. Assunto:

Calculo de seções de choque

3. Instituição de Origem:

Hanford Engineering Development Laboratory Richland

4. Autor:

Mann, F. M.

5. Resumo:

Calcula a seção de choque de reação total para T(a,bc)F, onde I é o nú

cleo alvo, a_ é o projétil (qualquer partícula, carregada ou não), b_ e

c são as partículas emitidas ou raios gama e F é o núcleo final. Ê*

empregado o modelo estatístico, considerando-se o momento angular e e_

feitos de paridade.

Os coeficientes de transmissão podem ser calculados (sem interação

spin-õrbita) ou serem lidos como dados de entrada. Podem ser inclui_

das correções de flutuação de largura, através do método de Teppel,

Hoffman e Widemuller. As seções de choque podem ser impressas para es_

tados discretos e para reações de dois a três corpos.

6. Linguagem de Programação:

Fortran IV (B67OO, IBM36O)

7. Tamanho do Programa:

170 K bytes

8. Documentação disponível:

Referências:

- Prime, A - Trieste Summer School (1978)



DIVISÃO DE ESTUDOS AVANÇADOS A-07

BIBLIOTECA DE PROGRAMAS

1. Nome do Programa:

JÜPITOR

2. Assunto:

Calculo de canais acoplados

3. Instituto de Origem:

Oak Ridge National Laboratory - U.S.A.

4. Autor;

Tamura, T.

5. Resumo:

Código de canal acoplado, que pode ser usado para partículas incidentes

de spin 0,1/2 ou 1, interagindo com núcleos vibracionais ou rotacionais.

Podem ser feitas aproximações adiabãticas ou nao adiabáticas, e acopla_

mento de até seis estados de uma só vez.

Calcula seções de choque total, elástica e de reação, polarizações e ite_

rações spin-spin.

6. Linguagem de Programação:

Fortran IV (IBM 360, B 6700)

7. Tamanho do Programa:

72K

8. Documentação disponível:

a) Programa fonte

b) Conjunto de testes

c) Referências:

- Tamura, T.: ORNL 4152 (1967)

- Tamura, T.: Rev. Mod. Phyt.., 37.f 679 (1965)

-Tamura, T.: Ann. Rev. Nucl. Sei, 19, 99 (1969)



DIVISÃO DE ESTUDOS AVANÇADOS A-08

BIBLIOTECA DE PROGRAMAS

1. Nome do Programa:

MAGALI

2. Assunto:

Cálculos com o modelo ótico.

3. Instituição de Origem:

Centre d'Êtudes Nucléaires de Saclay - France

4. Autor:

Rayna1, J.

5. Resumo:

Cálculos com o modelo ótico.

Espalhamento de partículas de Spin 0, 1/2 e 1 por núcleos esféricos,

coro ajuste automático de parâmetros.

6. Linguagem de Programação:

Fortran IV (IBM-360 - Adaptado para B 6700)

7. Documentação disponível:

Raynal, J.: "MAGALI, a Fortran IV program for automatic search in

elastic scattering analysis with the nuclear optical model for spin

0, 1/2 and 1 particles", Unpublished, June (1969).



DIVISÃO DE ESTUDOS AVANÇADOS A-O?

BIBLIOTECA DE PROGRAMAS

1. Nome do Programa:

RAROMP

2. Assunto:

Modelo ótico regular e reformulado

3. Instituição de Origem:

University of Minnesota, Minneapolis

4. Autor:

Pyle, G. J.

5. Resumo:

Ê* um código de ajuste de parâmetros que realiza, de uma forma geral,

cálculos de modelo Ótico empregando um modelo reformulado de Greenless.

6. Linguagem de Programação:

Fortran II (CDC-6600, B67OO)

7. Tamanho do Programa:

32K

8. Documentação Disponível:

a) Programa fonte

b) Referências

- Greenless et ai, PR 171., 1115 (19C3)

- Pyle, G. J. e Greenless , PR J^, 1444 (1969)



DIVISÃO DE ESTUDOS AVANÇADOS A-1O

BIBLIOTECA DE PROGRAMAS

1. Nome do Programa:

RESP/GENEX

2. Assunto:

Códigos para cálculos de coeficientes Doppler.

3. Inscituição de Origem:

ASE Winfrith

4. Autor:

Brissenden, R. J. e Durston, C.

5. Resumo:

Série de códigos para cálculo de coeficientes Doppler para reatores rã

pidos.

6. Linguagem de Programação:

Fortran

7. Documentação disponível:

NEA Manual RESP/GENEX, Partes 1, 2, 3 e 5.



DIVISÃO DE ESTUDOS AVANÇADOS A-ll

BIBLIOTECA DE PROGRAMAS

1. Nome do Programa:

SDR

2. Assunto:

Cálculo de coeficientes Doppler na região de ressonância.

3. Instituição de Origem:

AEE Winfrith

4. Autor:

Brissenden, R.J. e Durston, C.

5. Resumo:

Calcula coeficientes Doppler para reatores rápidos, na região de res

sonância. Está associad ã GENEX, e resolve a equação integral de

transporte pelo método t diferenças finitas.

6. Linguagem de Programação:

S2 Fortran (IBM 7030)

7. Documentação disponível:

NEA Manual SDR



B) SPECTRUM CALCULATION, GENERATION OF GROUP CONSTANTS, LATTICE AND ALL

PROBLEMS.



DIVISÃO DE ESTUDOS AVANÇADOS B-Ül

BIBLIOTECA DE PROGRAMAS

1. Nome do Programa:

GGC-4

2. Assunto:

Cálculo de seções de choque muitigrupo.

3. Instituição de Origem:

General Atomic Division, General Dynamic Corporation, San Diego, Califo£

nia (U.S.A.)

4. Autor:

Adir , J. e Lathrop, K. D.

5. Resumo:

£ um programa compacto de três códigos ou seções que produz conjuntos de

seções de choque multigrupo:

1) faixa rápida, GAM, que cobre a faixa de energia de 14.9 Mev a 0,414

ev.

2) faixa térmica, GATHER, que cobre a ff.ixa de energia de 0,001 a 2,38

ev.

3) faixa intermediária, COMBO, que forme um conjunto de tabelas de seç£

es de choque rápidas e térmicas.

6. Linguagem de Programação:

Fortran IV (IBM-370)

7. Documentação Disponível:

a) Referência: ^

- "Theory of methods used in the GGC-4 multigroup cross section

code" - Adir, J. e Lathrop K. D. Gulf General Atomic.



DIVISÃO DE ESTUDOS AVANÇADOS B-O2

BIBLIOTECA DE PROGRAMAS

1. Nome do Programa:

HAMMER

2. Assunto:

Analise heterogênea por métodos multigrupos de exponenciais e reatores

3. Instituição de Origem:

Du Pont de Nemours and Corporation, Aiken - Savannah River Laboratory.

4. Autor:

Suich, J. E. e Honeck, H. C.

5. Resumo:

Calcula os parâmetros de um sistema infinito de células unitárias pela

teoria de transporte multigrupo, bem como os parâmetros de um reator

com multiregiões, pela teoria de difusão a poucos grupos de energia. A

distribuição do fluxo térmico é calculada a partir da teoria integral

do transporte nas faixas de E * 0,625 ev e 0,625ev - E - lOMev.A pa£

tir do fluxo e das seções de choque, o programa realiza um balanço de

neutrons e imprime um relatório final contendo dados, por grupo e por

isõtopo, de absorção X fissão para o sistema infinito e de absorção X

fissão total, por isõtopo e por região, no reator com multiregiões.

6. Linguagem de Programação:

Fortran IV (IBM 370)

7. Tamanho do Programa:

700K

8. Documentação Disponível:

a) Referência:

- Heterogeneous Analysis by Multigroup Methods of Exponentials and

Reactors - DP - 1064 - Jan (1967).



DIVISÃO DE ESTUDOS AVANÇADOS B-03

BIBLIOTECA ME PROGRAMAS

1. Nome do Programa:

LASER

2. Assunto:

Programa de deplexio para cálculos de célula, baseados em MUFT e THERMOS.

3. Instituição de Origem:

Westhinghouse Electric Corporation, Pittsburgh

4. Autor:

Poncelet, C. G.

5. Resumo:

Calculo de "burnup" de células unitárias em um sistema multigrupo e unidi

mensíonal (cilíndrico). Baseia-se em versões modificadas dos códigos

MUFT e THERMOS, calculando o espectro de neutrons em células homogenei_

zadas compostas de barras cilíndricas, com encaraisamento e moderador.

LASER calcula a queima, levando-se em conta a variação do fluxo de neu-

trons em espaço e energia, a cada intervalo de tempo especificado, e o au_

meito da auto-blindagem dos absorvedores ressonantes que sio produzidos

durante a irradiação dos elementos combustíveis. Permite-se uma pesquisa

no "buckling" ou no boro.para fins de criticalidade.

6. Linguagem de Programação:

Fortran IV (IBM 370)

7. Tamanho do Programa:

400Kbytes

8. Documentação Disponível:

a) Referência:

- WCAP - 6073 VC-32 - Mathematics and Comput2rs



DIVISÃO DE ESTUDOS AVANÇADOS B-O4

BIBLIOTECA DE PROGRAMAS

1 . Nome do Programa:

LEAD/ADDELT

2. Assunto:

Lei de espalharaento a partir de uma freqüência de fonon.

3. Instituição de Origem:

AEE Winfrith

4. Autor:

Butland, A. T. D.

5. Resumo:

Calcula a lei de espalharaento a partir de uma freqüência de fonon. En_

tretanto, só trabalha com espectros contínuos ou contínuos por pa£

tes. 0 código ADDELT recebe esta lei de espalhamento como um dado e

soma a ela o efeito de funções delta no espectro de freqüência dos

fónons.

6. Linguagem de Programação:

Fortran

7. Documentação disponível:

a) Referência:

- NEA Manual LEAP/ADDELT



DIVISÃO DE ESTUDOS AVANÇADOS B-O5

BIBLIOTECA DE PROGRAMAS

1. Nome do Programa:

LEOPARD

2. Assunto:

Espectro dependente de deplexao não espacial.

3. Instituição de Origem:

Westhinghouse Electric Corporation, Pittsburgh.

4. Autor:

Barry, R. F.

5. Resumo:

Este código atende a duas necessidades:

1) automatização dos cálculos de espectro, definidos por Strawsbridge

em WCAC-3269-25.

2) variação do espectro de neutrons com a queima do combustível.

LEOPARD baseia-se no modelo MUFT-SUFOCATE modificado por Arnald, e po£

teriormente por Strawsbridge.

A geometria, composição e temperatura do reator são dadas ao programa e

o código corrige as dimensões e seções de choque para s. temperatura for_

necida, procedendo aos cálculos do espectro de neutrons nas condições

dadas.

0 código fornece seções de choque efetivas, concentrações em interva-

los de tempo definidos e outros dados de interesse.

6. Linguagem de Programação:

Fortran IV (IBM-370)

7. Tamanho do Programa:

200 Kbytes

8. Documentação Disponível:

a) Referências:

- WCAC - 3269-25

- VC-80 Rrartnr Technology Special Distribution



DIVISÃO DE ESTUDOS AVANÇADOS B-06

BIBLIOTECA DE PROGRAMAS

1. Nome do Programa:

S1CALC

2. Assunto:

Preparação de dados de espalhamento de neutrons térmicos

3. Instituição de Origem:

AEE Winfrith

4. Autor:

Butland, A. T. D. e Oliver, S. M.

5. Resumo:

Preparação de dados de espalhamento térmico em água leve e pesada, em

sete temperaturas no intervalo 293 K - 620 K, com tratamento multigru

po.

6. Linguagem de Programação:

Fortran

7. Documentação Disponível:

a) Referência

- NEA Manual S1CALC



DIVISÃO DE ESTUDOS AVANAÇDOS B-O7

BIBLIOTECA DE PROGRAMAS

1. Nome do Programa:

SUPERTOG

2. Assunto:

Parâmetros de grupos finos e matrizes de espalhamento grupo a grupo.

3. Instituição de Origem:

Oak Ridge National Laboratory

4. Autor:

Wright, R.Q.; Lúcios , J . L . ; Greene, N. M.; Craven J r . , C. W.

5. Resumo:

Gera parâmetros de grupos finos e matrizes de espalhamento grupo a grupo,

usando seções de choque do ENDF/B. Está também incluindo, no código, cal_

culos para geração de dados de ressonância, empregando parâmetros de res_

sonância de um único nível de Breit-Wígner.

A estrutura do grupo de energia, a ordem de expansão da seção de choque

e a função peso espectral sao arbitrárias e podem ser especificadas pelo

usuário.

Pode gerar dados prontos para utilização pelos códigos GAMI, ANISN e DOT.

Apresenta programas auxiliares que permitem obter uma fita biblioteca pa_

ra o XSDRN.

6. Linguagem de Programação:

Fortran IV

7. Tamanho do Programa:

260 K bytes

8. Documentação disponível:

a) Referencias:

- SUPERTOG - A program to generate fine group constants and Pn scatte£

ing matrices from ENDF/B - ORNL - TM - 2679.



DIVISÃO DE ESTUDOS AVANÇADOS B-O8

BIBLIOTECA DE PROGRAMAS

1. Nome do Programa:

THERMOS

2. Assunto:

Calculo de espectro de neutrons térmicos

3. Instituição de Origem:

Argonne National Laboratory, Illinois (USA).

4. Autor:

Honeck, H.C.

5. Resumo:

Calculo do espectro de neutrons térmicos como uma função da posição em

uma placa ou em uma malha cilíndrica. 0 modelo de espalhamento é arbi^

trãrio, mas o modelo de gás livre é incluído no código.

Os resultados impressos são explicados detalhadamente nas folhas de sa_

Idas, sendo que, na última seção, apresenta resultados associados a

pontos do espaço ou valores médios em regiões previamente especifica-

das pelo usuário, tais como seções de choque de fissão, absorção e ta_

xas de reação.

6. Linguagem de Programação:

Fortran IV (IBM 370)

7. Tamanho do Programa:

300 Kbytes '

8. Documentação Disponível:

a) Referência:

- ANL-5826



DIVISÃO DE ESTUDOS AVANÇADOS B-09

BIBLIOTECA DE PROGRAMAS

1. Nome do Programa:

XLACS

2. Assunto:

Calculo de seções de choque de neutrons para grupos finos a partir do

ENDF/B.

3. Instituição de Origem:

Oak Ridge National Laboratory, TN. U.S.A.

4. Autor:

Greene, N. M; Lucius, J. L.; Wright, R. Q.; Craven, C. W.

5. Resumo:

Calcula seções de choque de neutrons para grupos finos a partir do ENDF/

B. Seu objetivo é produzir dados nucleares e em muitigrupos para o cõdi_

go XSDRN. Permite trabalhar com dados térmicos, rápidos e de ressonan_

cia fornecidos pela ENDF/B.

6. Linguagem de Programação:

Fortran IV (IBM - 360)

7. Docunientação disponível:

a) Referências:

- XLACS: A program to procedure weighted multigroups neutron cross

sections from ENDF/B ORNL - TM 3644 - April 1976.

8. Tamanho:

330 K bytes



DIVISÃO DE ESTUDOS AVANÇADOS B-1O

BIBLIOTECA DE PROGRAMAS

1. Nome do Programa:

XSDRN

2. Assunto:

Geração de seções de choque para reatores.

3. Instituição de Origem:

Oak Ridge National Laboratory, Inc. (USA)

4. Autor:

Greene, N e Craven, C. N.

5. Resumo:

Código que trabalha com valores médios de ordenadas espectrais discre

tas, para gerar seções de choque microscópicas em multigrupo. 0 cõdi

go tem por base o ANISN . Foi projetado especificamente com a finally

dade de gerar uma fita com seções de choque microscópicas, para serem

usadas pelo código CITATION.

6. Linguagem de Programação:

Fortran IV (IBM-360)

7. Documentação Disponível:

a) Referências

- ORNL - TM-2500 - July 1969.

8. Tamanho:

512 K bytes



C) STATIC DESIGN STUDIES



DIVISÃO DE ESTUDOS AVANÇADOS C-01

BIBLIOTECA DE PROGRAMAS

1. Nome do Programa:

ANISN

2. Assunto:

Equação de transporte unidimensional de muitigrupos de neutrons

3. Instituição de Origem:

Computing Technology Center and Oak Ridge National Laboratory, Union Car_

bide Corporation, Nuclear Division

4. Autor:

Engle, W. W. Jr.

5. Resumo:

Resolve a equação de transporte unidimensional de multigrupos de neutrons

em geometrias plana, cilíndrica ou esférica, empregando o método SN.

Apresenta um grande número de opções, inclusive espalhamento anisotrópico

de mais alta ordem e capacidade de calculo SN de qualquer ordem.

Tem ainda as seguintes opções: fonte fixa, fator de multiplicação efetiva,

pesquisa de concentração, pesquisa de raio externo e pesquisa de "buckl-

ing" para condições criticas.

As seções de choque podem ser fornecidas como dados de entrada na forma

de cartões ou por fita preparada por um programa suplementar.

6. Linguagem de Programação:

Fortran,(IBM 370)

7. Tamanho do Programa:

300 Kbytes

8. Documentação Disponível:

a) Programa fonte

b) Referências:

- OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY, ANISN-ORNL: Multígroup One-Dimensional

Ordinates Transport Code with Anisotropic Scattering. Oak Ridge, TN

October 1975 (RSIC Compute Code Collection) (CCC-254).



C-01

SOLTESZ, R. G. & DISNEY, R. K. One-Dimensional, Discrete Ordinates

Transport Technique, Pittsburgh, PA, Westinghouse Astronuclear Lab_

oratory. August 1970, Vol. 4. (WANL-PR-(LL)-034).

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY, ANISN : Multigroup One Dimensional

Discrete Ordinates Transport Code with Anisotropic Scattering.

OAK RIDGE, TN, January 1968. (RSIC - Computer Code Collectional).

(CCC-82).



DIVISÃO DE ESTUDOS AVANÇADOS C-O2

BIBLIOTECA DE PROGRAMAS

1. Nome do Programa:

CRAM-360

2. Assunto:

Difusão de neutrons

3. Instituição de Origem:

Australian Atomic Energy Comission (UKAEA)

4. Autor:

McGregor, B. , Richards, A. G. e Wood, R. G. J.

5. Resumo:

Usado em estudos de difusão de neutrons. Resolve a equação de difusão

em duas dimensões, pela técnica de raultigrupos. Calcula Kg£ ou ajusta

a criticalidade, variando a composição dos materiais, ou v-ii.uao o

"buckling" ou a geometria do reator.

6. Linguagem de Programação:

Fortran IV (IBM 360)

7. Tamanho do Programa:

256K

8. Documentação Disponível:

a) Referência

- NEA Manual - CRAM 360



DIVISÃO DE ESTUDOS AVANÇADOS C-O3

BIBLIOTECA DE PROGRAMAS

1. Nome do Programa:

DOT 35

2. Assunto:

Código de transporte a duas dimensões» em coordenadas discretas

3. Instituição de Origem:

Oak Ridge National Laboratory, TN (USA)

4. Autor:

Mynatt, F. R.

5. Resumo:

É irm programa que resolve a equação de transporte de Boltzmann em duas

dimensões (R-2, X-X e R-6) de forma linear e dependente da energia. 0

termo gradiente de convecção, na equação de Boltzmann,é aproximado de

acordo com a técnica de diferenças finítas conhecida como ordenada dijs

cretas do método SN de Carlson.

A integral "inscatter" é aproximada expandindo-se a seção de choque di_

ferencial em série de Legendre, permitindo-se computar a referida inte

gral por quadrature.

DOT resolve problemas homegêneos e não homogêneos. Os problemas homo

geneos determinam:

a) fator estático de multiplicação

b) tempo de absorção (Rossi alfa)

c) concentração para um IC específico

d) espessura de zona para um K específico

Nos problemas não homogêneos pode-se ter uma fonte distribuida ou um

fluxo angular específico. Fissões podem ser incluídas para sistemas

subcrítícos.

6. Linguagem de Programação:

Fortran IV (IBM 370)

7. Documentação Disponível:

a) Referencia:

=• DOTj two c ;;.onal ordínates transport, code ORNI,~C.CC89/K - 1694
(1969).



DIVISÃO DE ESTUDOS AVANÇADOS C-04

BIBLIOTECA DE PROGRAMAS

1. Nome do Programa:

EQUIPOISE-3

2. Assunto:

Difusão de neutrons a 2 grupos

3. Instituição de Origem:

Oak Ridge National Laboratory, TN (USA)

4. Autor:

Tobias, M. L. e Fowler, T. B.

5. Assunto:

Calcula uma solução numérica discreta da equação de difusão de neutrons

independente do tempo, numa aproximação de dois grupos, para reatores

heterogêneos e em duas dimensões (X-Y ou R-Z).

6. Linguagem de Programação:

Fortran (IBM 7090)

7. Documentação Disponível*

a) Referência:

- NEA Manual EQUIPOISE 3



DIVISÃO DE ESTUDOS AVANÇADOS C-05

BIBLIOTECA DE PROGRAMAS

1 . Nome do Programa:

EXTERMINATOR-2

2 . Assunto:

Equação de difusão de neutrons bidimensional multigrupo

3. Instituição de Origem:

4. Autor:

Fowler, T. B. ; Tobias, M. L.; Vondy, D. R.

5. Resumo:

Resolve a equação de difusão de neutrons bidimensional multigrupo, em

geometria X-Y, R-Z ou R-9. 0 método EQUIPOISE é empregado para rç_

solver similarmente ao método de diferenças finitas, com algumas modi

fícações feitas para acelerar a convergência e a estabilidade.

Basicamente, o método consiste em varrer a malha usando-se uma relaxa_

ção maior ou menor para calcular novos fluxos a partir de um autova_

lor estimado. Ao final de uma varredura (passando por todos os pon_

tos e todos os grupos), o autovalor é recalculado, de modo que o núme_

ro de neutrons produzido é igual ao número de neutrons perdido. Com

este novo autovalor, uma nova malha é varrida. A convergência é ace_

lerada por meio de processo de Liebmann extrapolado, no qual o coefi

ciente varia o valor necessário, durante os cálculos, para se obter

uma velocidade de convergência razoável.

6. Linguagem de Programação:

Fortran IV.(IBM 370)

7. Documentação Disponível:

a) Referência:

- EXTERMINATOR-2: A FORTRAN code for solving raultigroup neutron

difusion equations in two dimensions - ORNL-4078, 1967.



DIVISÃO DE ESTUDOS AVANÇADOS C-06

BIBLIOTECA DE PROGRAMAS

1. Nome do Programa:

20-GRAND K1RA

2. Assunto:

Difusão de neutrons

3. Instituição de Origem:

Oak Ridge National Labor tory, TN (USA)

4. Autor:

Tobias, M. L e Fowler, T. B.

5. Resumo:

Resolve problemas de difusão de neutrons em geometria cilíndrica, de 1

a 6 grupos. Podem ser tratados até 3000 pontos.

6. Linguagem de programação:

Fortran (IBM 7090)

7. Documentação Disponível:

a) Referência:

- NEA Manual 20 GRAND KIRA



DIVISÃO DE ESTUDOS AVANÇADOS C-07

BIBLIOTECA DE PROGRAMAS

1. Nome do Programa:

SAND

2. Assunto:

Calculo do fluxo de neutrons por ativação múltipla de folhas (método ite_

rativo)

3. Instituição de Origem:

Air Force Weapons Laboratory

4. Autor:

Cross, B.

5. Re sumo:

0 espectro de energia é determinado por uma análise de dados experimen_

tais, obtidos por um detetor dp ativação.

6. Linguagem de Programação:

Fortran IV (IBM 360)

7. Documentação Disponível:

a) Programa fonte

b) Referências:

- RSIC Code Package CCC-112

8. Tamanho do Programa:

192K



D) DEPLETION, FUEL MANAGEMENT, COST ANALYSIS AND REACTOR ECONOMICS



E) SPACE INDEPENDENT KINETICS



F) SPACE-TIME KINETICS, COUPLED NEUTRONS, HYDRODYNAMICS, THERMODYNAMICS

AND EXCURSION SIMULATIONS



DIVISÃO DE ESTUDOS AVANÇADOS F-Ol

BIBLIOTECA DE PROGRAMAS

1. Nome do Programa:

MORSE-CG

2. Assunto:

Cálculo de transporte multigrupo (MONTE CARLO)

3. Inst i tuição de Origem:

Oak Ridge National Laboratory, TN (USA)

4. Autor:

Emroett, M. B.

5. Resumo:

0 código MORSE tem emprego geral para o cálculo de transporte de neutrons

e raios gama. Tem sido usado como ferramenta em cálculos de blindagem .

Através do emprego de seções de choque multigrupo, a solução de problemas

com neutrons, raios gama, ou neutrons acoplados a raios gama, pode ser ob_

tida no modo direto ou adjunto. Pode ser também considerada a dependen_

cia temporal para problemas de blindagem e criticidade.

Pode-se empregar uma geometria em três dimensões, com a opção de albedo

em qualquer superfície material.

Permite-se também espalhamento isotropico ou anisotrõpico, até uma expan_

são P}£ da distribuição angular.

6. Linguagem de Programação:

Fortran IV (IBM 360, CDC 6600, UNIVAC 1108)

7. Documentação Disponível:

a) Programa fonte

b) Referência:

- RSIC Code Package CCC 203



G) RADIOLOGICAL SAFETY, HAZARD AND ACCIDENT ANALYSIS



DIVISÃO DE ESTUDOS AVANÇADOS G-01

BIBLIOTECA DE PROGRAMAS

1. Nome do Programa:

AIREM

2. Assunto:

Programa de simulação da dispersão dos nuclídeos

3. Instituição de Origem:

U. S. Environmental Protection Ageacy

4. Autor:

Martin, J. A. Jr.; Nelson, C. B. e Cuny, P. A.

5. Resumo:

£ um programa que simula a dispersão dos nuclídeos após um acidente em

centros de energia nuclear. A distribuição dos radionuclídeos é feita

na atmosfera, segundo o modelo gaussiano calculado a cada distância es

pecifiçada pelo usuário, ao longo da direção do vento. 0 modo de libe_

ração é contínuo, formando uma nuvem em forma de piuma.

Fenômenos associados com o empobrecimento da nuvem, devido a deposição

de partículas, são explicitamente calculados. As doses de imersao ou

de todo o corpo sao avaliadas com o auxílio de valores tabelados pelo

programa EGAD.

A elevação da nuvem e os efeitos dos edifícios na dispersão turbulenta

sao levados em conta através de correlações apropriadas. As deposições

a seco e molhado, bem como o crescimento dos radionuclídeos descendeii

tes, são incluídos no calculo da dose absorvida pela população. Doses

verificadas nas salas de controle são calculadas levando-se em conside-

ração o sistema de ar condicionado especificado pelo usuário.

6. Linguagem de Programação:

Fortran IV (IBM 370)

7. Documentação disponível:



H) STEADY STATE AND TRANSIENT HEAT TRANSFER



I) DEFORMATION AND STRESS DISTRIBUTION COMPUTATIONS, STRUCTURAL ANALYSIS

AND ENGINEERING DESIGN STUDIES



J) GAMMA HEATING AND SHIELD DESIGN PROGRAMS



DIVISÃO DE ESTUDOS AVANÇADOS J-01

BIBLIOTECA DE PROGRAMAS

1. Nome do Programa:

SABINE-3

2 . Assunto:

Blindagem para atenuação de neutrons e raios gama.

3. Instituição de Origem:

EURATOM

4. Autor:

Ponti, C. e Van Heusden, R.

5. Resumo:

Programa para calculo de blindagem para várias geometrias. Considera

radiações de neutrons, raios gama, deposição de calor e taxas de rea_

çoes segundo o modelo de remoçao-difusao.

6. Linguagèn de Programação:

Fortran IV (IBM 360, IBM 7090)

7. Documentação Disponível:

a) Referência:

- NEA Manual SABINE - 3



K) TOTAL SYSTEMS ANALYSIS



M) DATA MANAGEMENT



P) GENERAL MATHEMATICAL AND COMPUTING



Q) MATERIALS



DIVISÃO DE ESTUDOS AVANÇADOS Q-01

BIBLIOTECA DE PROGRAMAS

1 . Nome do Programa:

HEXCO-H

2 . A s s u n t o :

Espalhamento elástico em policristais

3. Instituição de Origem:

AEE Winfrith

4. Autor:

Butland, A. T. D.

5. Resumo:

Calcula as seções de choque de espalhamento elástico num cristal policris

talino. Pode ser usado para grafite, berllio e oxido de berilio.

6. Linguagem de Programação:

Fortran II (KDF 9)

7. Documentação Disponível:

a) Referência

- NEA Manual HEXCO-H



V) PARTICLE ACCELERATORS AND HIGH VOLTAGE MACHINES



DIVISÃO DE ESTUDOS AVANÇADOS V-01

BIBLIOTECA DE PROGRAMAS

1. Nome do Programa:

GASPAN

2. Assunto:

Código para análise do espectro de raios gama

3. Instituição de Origem:

Windscale Works, United Atomic Energy, Cumberland (UK)

4. Autor:

Barner, V.

5. Resumo:

Código para análise do espectro de raios gama obtido com um detetor Ge

(Li). São detetados picos significativos presentes no espectro, obser_

vando-se as mudanças na derivada primeira, a qual é medida após varia

ções aleatórias.

São calculados pseudo-picos (devido ao "backscattering" ou efeito Cont£

ton) e a intensidade e energia da componente gama, por intermédio de

uma adequação da função gaussiana para cada pico.

Fornecendo-se ao computador uma tabela das energias dos raios gama, i

possível identificar-se automaticamente o isótópo desejado e calcular

sua atividade.

6. Linguagem de Programação:

Fortran IV

7. Documentação Disponível:

a) Referência:

- GASPAN: PG Report 834 - "n Advanced computer code for the analysis

of high resolution gamma ray spectre.



DIVISÃO DE ESTUDOS AVANÇADOS V-02

BIBLIOTECA DE PROGRAMAS

1. Nome do Programa:

SLAC

2. Assunto:

Cálculo de trajetórias de elétrons

3. Instituição de Origem:

Stanford Linear Accelerator Center (SLAC) - Stanford (U.S.A.)

4. Autor:

Herrmannsfeldt, W. B.

5. Resumo:

0 programa foi escrito exclusivamente para o cálculo de trajetórias de

elétrons em um sistema eletrostático e magnetostático.

Todas as equações sao relativisticas e sao incluidos os efeitos de cam

pos automagnéticos.

Na opção de partida inclui as condições dadas pela lei de Child para c£

todos com várias formas geométricas, com simetrias retangular e cilin_

drica.

6. Linguagem de Programação:

PL1 (IBM/370)

7. Tamanho do Programa:

300 Kbytes

8. Documentação Disponível:

a) Programa fonte

b) Referência: --

- Herrmannsfeldt, W. B., "Electron trajetory program", SLAC Report

Feb. 1972 - Nao publicado



W) PHYSICS



Z) NUCLEAR DATA



DIVISÃO DE ESTUDOS AVANÇADOS Z-01

BIBLIOTECA DE PROGRAMAS

1. Nome do Programa:

ZZDLC-2D

2. Assunto:

Calculo de transporte de neutrons.

3. Instituição de Origem:

Oak Ridge National Laboratory, TN (USA)

4 . Autor:

Wright, R. Q.

5. Resumo:

Permite realizar cálculos de transporte de neutrons. Os dados devem ser

usados em multigrupos de ordenadas discretas ou em código de transporte

Monte Cario, os quais tratam de espalhamento anisotrcpico.

A possível expansão angular da seção de choque i limitada somente pela

opção disponível no código usado. Especificamente, o programa manipula

o DLC-2, de modo a ajustar a entrada requerida por CCC-82/ANISN, CCC-89

DOT, CCC-42/DIF-IV ou qualquer código que emprega dados do ANISN ou DLF

-IV. Ha dois programas recuperadores ligados ao DLC-2D, DLC-2RP e

APR FX-I.

DLC-2RP recupera dados do DLC-2 utilizando um máximo de 46 arquivos e

colocando estes dados dentro de um arquivo. Em seguida, dentro da op-

ção dada, imprime dados, perfura cartões no formato do ANISN ou DLF-IV

ou produz uma fita não formatada para uso do ANISN.

APR FX-I divide grupos finos de seções de choque em grupos maiores, de

acordo com o espectro de fluxo dado como entrada pelo usuário, ou caleu

lado pelo código. Toma a média dos grupos finos para calculo das seçõ_

es de choque microscópicas ou macroscópicas dos isótopos, ou qualquer

combinação de misturas macroscópicas destas seções de choque, e no mes_

mo problema.

6. Linguagem de Programação:

Fortran IV



Z-01

7. Documentação Disponível:

a) Referencia:

- ORNL - 100 Groups neutron cross-section data based on ENDF/B, TN,

July 1972.


