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RESUMO

0 Código RECENT, que reconstrói seções de choque de
neutrons a partir de parâmetros de ressonâncias, dados no
formato ENDF/B, foi incrementado no sentido de incluir, dentro
da sua estrutura, a paramotrização dada dentro do forir.al i suo de
Reich-Moore. k

ABSTRACT

Tne program RECENT, which reconstructs neutron cress
sections from resonance parameters given in the ENDF/B format,
was modified in order to .include in its structure the Rsich-
Hoore parametrization. f tai
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1. INTRODUÇÃO .

O Código RECENT [l], escrito por D.E. Cullen,
reconstroi a seção de choque de neutrons a partir dos
parâmetros, de ressonâncias no fornato da EflDF/B [2].

Na região de ressonâncias resolvidas,o Código RECEN?
"reconhece", ou seja, efetua a leitura dos valores de quatro
diferentes sistemas de parametrizaçâo - ~ada um ligado ao
respectivo formalism©:

1} "Single-Level" Breit-Wignsr.

2) "Multi-Level" Breit-Wigner.

3) "Multi-Level" Reich-Moore.

4) "Multi-Level" Adler-Adlei.

Entretanto, dentre estas quatro parametrizações, o Código
RECENT original só processa a Ia , a 2a e a 4a . A
parametrizaçâo ae Reich-Moore é considerada imprópria para
aplicações práticas nos cálculos estruturais, pois dentro deste
formalismo é difícil incluir efeitos do tipo alargamento
Doppler das ressonâncias (efeitos de temperaturas finitas).
Além disso, o formato da EN'DF/B-V não aceita a pararnetrização
feita dentro do fornalismo de Reich-Moore [VJ .

Devido a estes fatos, consta nos programas do Centro
de Dados Nucleares (CDN) do Instituto de Estudos Avançados
(IEAv) a tradução dos dados de actinídeos avaliados dentro do
formalismo de Reich-Moore para as respectivas paranetrizações
dentro do formalisno de Adler-Adler (reconhecido pelo formato
da ENDF/B-V).

Para esta tarefa foi utilizado o Código POLLA [A~\ .
Entretanto, para ee ter certeza de que a tradução de parâmetros
estava sendo feita corretamente, era desejável se realizar ?
reconstrução das seções de choque a partir dos parâmetros de
Reich-Moore e dos parâmetros de Adler-Adler, obtidos por
intermédio do POLLA.

0 Código RECENT, como estava, servia para efetuar a
segunda tarefa, mas não servia - como já mencionamos acima
para realizar a primeira. Existia disponível o Código RAMP1 [*5j,
escrito especificamente para reconstrução das curvas a partir
de parâmetros de Reich-Moore. Entretanto, este código gera
curvas com menor resolução do que a resolução fornecida pelo
RECENT. Além disso, como discutiremos mais adiante, o código
RAMP1 processa, de uma forma simplificada, os dados avaliados,
apresentados de forma mais sofisticada na ENDF/B.



Estes fatos motivaram-nos a escrever e a introduzir,
dentro do Código RECENT, uma nova subrotir.a -"CSKLRM"- que
pudesse sanar estas falhas. Ao Código assin modificado passamos
a chagar de RECEíITl.

2. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO

A subrotina "CSKLRM" , que significa "CROSS SECTION'/
KULTI-LEVEL REICH-MOOPE", desenvolvida e introduzida por nós no
Código RECENT, calculs:

1) Seção de choque elástica,

2) Seção de choque de fissão, e

3) Seção de choque de captura

0 código RECENT calcula a seção de choque total, que
é a sc-r.a das seções de choque elástica, fissão e captura.

No formalismo de Reich-Moore [̂ 5,53 a seção de choque
elastics é dada por:
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A seção de choque de fissão é dada por;

A seção d<* choque de captura é dada por:
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onde a seção de choque de absorção é dada por

nAbs » nT nn

onde °nx ^
 a seçao de choque total. Nestas equações

* - l/R

e K - 2,196771 ^ ^ x 10 /Ê (6)
AWRI + 1 , 0

sendo AI/RI a razão da massa da partícula alvo (isótopo
considerado) com relação à massa do neutron e E a energia do
nêutron incidente, no sistema de laboratório, dada em eV.

0 "fator estatístico" é definido como sendo:

g j - (2J + D/fíZIj + D(2I 2 + 1)] (7)

onde J é o spin da ressonância, I. é o spin da partícula
incidente (1/2 para nêutron) e I2 é o spin da partícula alvo.

J -
U e a matriz de colisão.

A 1 é o deslocamento de fase ("phase shift"), e
Y n

P é uma matriz que definiremos depois de uma pequena
introdução.

Na base do formalisrr.o de "muitos níveis" ("multi-
level") entra a idéia da mutua interferência de diferentes
ressonâncias. Para a existência desta interferência é preciso
que as ressonâncias interagentes tenhan um nesmo spin, J.
Nestas condições, calcula-se a rr.atriz simétrica (I-K) , dada
pela expressão: n c

• - ««• M L . (8)cc
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sendo E. a energia da ressonância, T. a largura de captura
correspondente à A-ésima ressonância e I*. e 1\ , as larguras
parciais correspondentes aos canais c e c* onde c e c*
representam o canal elástico ou um dos dois possíveis canais de
fissão.

A matriz pnc , que figura nas expressões (1)» (2) e
(4), do formalismo de Reich-Moore é definida a partir da matriz
(I-K)nc . Tem-se:

(9)

onde A * |l-K|, e a matriz mnc é o cofator do elemento ^ - ^ n c
de matriz (I-K).

Pode se observar que na definição de (I-K) ra Eq.8
tern-se uma sonatória sobre os níveis ou ressonâncias. Na região
das ressonâncias resolvidas o número das mesmas chega a
centenas. Entretanto, a própria matriz (I-K), e posteriormente
a matriz p definida na Eq.9, tem uma dimensão caracterizada
pelo núaero de canais relevantes (três, no nosso caso). Este
fato torna viável os cálculos dentro do formalismo de Reich-
Koore.

3. DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DA SUBROTINA "CSHLRM"

Em primeiro lugar, a subrotina "CSHLRM" tinha que ser
implantada no corpo do Código RECENT, e por esse motivo devia
ser acessada pelo programa principal bem como pelas subrotina*-
pertinentes.' Por seu lado, a subrotina "CSMLRM" chamava as
subrotinas do Código RECENT para que os cálculos intermediários
fossem executados.

A parte preparatória do nosso trabalho consistiu em
estabelecer quais vínculos existiam entre a nossa subrotina e o
código RECENT. 0 segundo passo era a elaboração da subrotina
propriamente dita, considerando-se a teoria de Reich-Moore e os
vínculos mencionados acima.

Como um dos pontos de apoio, serviu-nos o Código
RAMP1, que foi escrito exclusivamente para reconstruir as
seções de choque, na região das ressonâncias resolvidas, a
partir dos parâmetros avaliados segundo o formalismo 1e Reich-
Moore.

Cemo já dissemos anteriormente* uma das
características de RAMP1 é o fato de que oa gráficos gerados



por este Ccdigo te.r. una resolução ten menor cio que a r»ssolu;*-j
dos gráficos g?radcs pelo RECENT e pelo RECEílTl.

Alé.T disso, verificou-se que os parâmetros avaliados
da região das ressonâncias resolvidas, fornecidos pela
biblioteca da ENDF/B, possuem um recurso que dá ao avaliador
una liberdade adicionai de decidir se uma dada ressonância ter.
ur:. poso r.ais OJ ,7.snos importante no conjunto de todas as
ressonâncias. Quando o evaliador desconhece o spin de uma d^da
ressonância, ele atribui a esta ressonância o spin do alvo.
Porén, devido ao fato do fazer hipóteses sobre o valor do spin
da ressonância, o avaliador, eventualmente, porle considerar que
esta dada ressonância não deva influir coerentemente sobre as
outras ressonâncias. En termos computacionais, o avaliador
associa a esta dada ressonância não um spin usual, nas um
"spin" caracterizado por um número real . 0 programa RECEÍJT1
considera que esta dada ressonância passa a ter um spin
diferente de todos os outros spins, e, consequentemente, esta
ressonância é tratada incoerentemente (não interage co.-n outra-»
resssonânc ias).

Já o código RAMP1 foi escrito de modo a ignorar o
"aviso" de avaliador. Este código só faz somas coerentes - para
cada classe de ressonâncias - caracterizadas por um spin
inteiro, seni-inteiro ou real, compreendido dentro de urr.a certa
faixa.

Cono foi dito anteriormente, estas duas
características negativas rr.oti vararr.-nos a escrever a subrotir.a

4. COrJCLUSÍO

Para testar a subrotir.a "CSKLRM" tonanos dois
caminhos.

Altarande-se os dados avaliados - no sentido de
simplificá-los - conseguiiros simular a característica do F.A."P1
no código !ISC"?IT1 .

Para afeitos d« conparação e análise, foi escolhida a
reação n • 2V3Cff. (material 9663 da BNDF/B-IV). No presente
texto está sendo apresentada somente a seção de choque total
desta reação.

Como se pode ver na Fi£.l, a linha cheia representa a
reconstrução feita pelo RECENT1, enquanto que, os pontos
representam a reconstrução feita pelo RAMP1.

A concordância obtida entre os resultados é
excelente.



C segunJo car.ir.ho foi o de testar a auto-consister.c: s
do CÓMgo RSCEriTl . Pira isso to-.ou-se o tnes~o conjunto de dados
avaliado? dentro c'o formal i s:io de neioh-Moo.-e, e sfetaou-se a
reconstrução das sepes dí.- choque jsando-se pira isso o código
RSCEVT1 . Sm seguiJa, estes dados foran traduzi-los para o
forralisrro de Adlsr-Adler, usando-se para isso o Código POLLA.
0 resultado desta trc-.dução foi processado pelo RECZríT
(?^C"%-"T1), e os gráfico.; forar, cortpara-ios.

Para .--jitrar qje o objetivo foi atingido,
apr'.::or:'. irr.c „; na Fig.? a seção ie choque total de reação
rer.:!'!f.adií acir.'?i, or.de i linha chei"i refíre-se sos dados de
Reicr.-i'oorc- reconstruídos f.elo RÜCI!!.'T1 , e zs ,.>or.tcs refere--r.e
OÜS .nesmos dados traduzidos pelo POLLA e processados pelo
?ECE:::T (RECENTI).

0bservsj.de íis figuras, concluímos que a concordância
é pler.aner^e satisf a'.oria .

Além desse exerplo Jidático, forar reconstruí d'is
todas ss seções de choque de dois materiais diferentes ( Cm
e 2lí5C-.) - ser.pre- dentro da r.esna filosofia -• e cs. resultados
perrsrecerarc senpre satisfatórios.
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<Fig-l)- Seção de choque to ta l de 2**3Cm reconstruída pelos Códigos RAMPl e RECENTl

(usado na forma coerente) .
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(Fij-2)- Seção de choque total de 2U3Cm reconstruída pelo RECENT1 usando o formalisrao

Reich-Moore e o formalismo de Adler-Adler (traduzido por POLLA).
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