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1. INTRODUÇÃO

Este trabalho pretende explicar o resultado obtido em cálculos
anteriores /!/, onde se observa uma depressão devido a ressonância
te espalhamento do 56Fe (28,8 keV), no fluxo central calculado para
o arranjo crítico ZPR6-7 /2/, quando se utiliza o esquema de cálculo
ET0E-MC**2 - / 3 / UNIMUG /4/, e o não aparecimento desta depressão,
quando se utiliza o esquema de cálculo NJOY /5/ - ANISN /6/.

2. A INFLUÊNCIA DO FERRO NO ARRANJO CRÍTICO ZPR6-7

Utilizando-se a estrutura de 26 grupos da Tabela 1, calculou-se
o fluxo multigrupo central para o arranjo crítico ZPR6-7 com o ANISN
e com o ur.'IMUG. Estes fluxos são mostrados na Figura 1. 0
código ANISN utilizou dados gerados pelo sistema NJOY. 0 código
UNIMUG utilizou dados gerados pelo sistema ET0E-MC*»2.

Tabela 1: Estrutura de 26 grupos para o arranjo crítico ZPR6-7

Grupo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Emáx (keV)

10000,
6065,3
3678,8
2231,3
1353,4
820,8
494,87
301,97
183,16
111,09
67,379
40,868
24,788

Grupo

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Emáx (keV)

15,034
9,1188
5,5308
3,3546
2,0347
1,2341
,74851
,45400
,27536
,10130
,03727
,01371
,00504

Na Figura 1, observa-se, no grupo 12 (24,78 keV - 40,8 keV),
o cálculo !• lizado com o UNIMUG, uma depressão, que é devido à

56,
para
ressonância na seção de choque de espalhamento do aoFe (27,8 keV).
0h3t?rva-sr também, que no cálculo realizado com o ANISN, a depressão
uevido ?. ressonância do bè Fe não aparece.



Fluxo (unidades arbitrárias)
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2.1 O Esquema de Çál_çul.o da Função de Ponderação de NJOY

O código NJOY calcula conjuntos de seções de choque multigrupo
utilizando o forrnalismo de Bondarenko /5/, da seguinte forma:

Vi
0»(E) dE

*g+1

(D

W(E)
dE

ende c m(E) é a seção de choque microscópica do nuclídeo m, W (E) é a

função de por.deraçaão, o"1 (E) é a seção de choque microscópica total

tfo é a seção de choque de autoblindagem e o™
m que

é a
se deseja

cio nuclídeo m, tfo
seção de choque multigrupo do nuclídeo
calcular.

Existem duas maneiras de se considerar a autoblindagem na
relação (1). A primeira seria tomar uma função suave W (E) e estimar
um valor para a , que consideraria toda a informação de
s:utobl indügeia. A segunda maneira seria gerar o espectro do arranjo e
utilizá-lo como função de ponderação e atribuir a ao o valor
infinito (no NJOY, infinito é igual a 1,0 x 10 1 Qb). Desta forma,
todo o efeito de autoblindagem seria levado em consideração pela
função de ponderação.

Gerou-se, com o código MC**2 fluxos multigrupo com largura de
grupo (em letargia) de 1/120 (ultrafino) e 1/4 (fino). Esses fluxos
multigrupo podem ser usados como funções de ponderação no NJOY,

o valor do fluxo no grupo seja dividido pela largura de
grupo. Isto se faz necessário, pois a função de

W (E) é uma função de energia, enquanto que o fluxo
é uma quantidade integrada entre dois valores de

desde que
energia do
ponderação
irultigrupo
energia.

0 fluxo
grupo ( <p /
autoblindagem

de grupo fino dividido pelo intervalo de

E
 = w )

energia do
é uma função de ponderação suavizada, cuja

é dada pela seção de choque de autoblindagem (o o). 0
valor de oo é estimado a partir de valores disponíveis de seções de
choque totait, a um grupo de energia, calculadas e tabeladas para os
civercos tipos de reatores e arranjos críticos.

0 fluxo multigrupo ultrafino dividido pelo intervalo de energia
c'o grupo (f /AEg = W

 U F) é a função de ponderação que já considera
toda a informação de autoblindagem, e neste caso tem o valor de oQ
bem determinado (»),



2.2 A 5£££nstru£ão da Seç_ão de Choque de Esjpalhamento d£

Neste trabalho,os códigos MC*»2 e NJOY utilizaram dados
provenientes da ENDF/B-IV para reconstruir a seçnc d'. choque de
espalhamento do 56Fe. A ENDF/B-IV apresenta as -«ssonâncias dos
diversos nuclídeos através de parâmetros, que podem ser, ou do
modelo de "Single-level Breit-Wigner" ou "Multi-lev-1 Breit-Wigner".
A ressonância de 28,8 keV do 56 Fe apresenta parâmetros para a
reconstrução, pelo modelo de "Multi levei Breit-Wigner".

0 código NJOY pode realizar reconstruções de ressonâncias das
duas formas citadas acima, ao passo que o sistema £T0E-MC**2 só
realiza reconstrução utilizando o modelo de "Single level Breit-
Wigner" .

2 apresenta a reconstrução c"a seção
56Fe, na região de 10 keV t- 10C keV,
• e "Single level".
então que, no caso do 56Fe, usandi -se o modelo

incorreto para a reconstrução ("Single level") o vale da ressonância
desaparece.

A Figura
espalhamento do
de "Multi levei1

Observa-se

de choque de
pelos modelos

2 .3 Resultados dos Esguemas ETOEZMÇ*• 2 tJüí§MÜ§i ÜÍ2Y " *!!!§!!

A Tabela 2 apresenta os valores das seções de choque de
transferência dos grupos 11, 12 e 13, segundo a estrutura de grupo
da Tabela 1, usando os procedimentos citados anteriormente, para o
56Fe do núcleo do arranjo crítico ZPR6-7.

Tabela 2: Seções de choque de
56,
transferência calculadas por

ET0E-MC»»2 e NJOY, para Fe

ET0E-MC»»2

NJOY

NJOY

s

0,3807

0,3473

0,3940

s

—
0,4189

0,1778

0,1851

s

0,1666

0,1391

0,1310

c o

1 0 , 6

oo

W(E)

WGF

WGÜF

Da Tabela 2 observa-se que o ^ 1 3 , -.alcu!ada pelo
ETOE-MC»»2, é aproximadamente 2,3 vezes maior que G12"*"13

pelo NJOY, nos dois modos de cálculo.
Na estrutura de grupo da Tabela 1, o grupe 1 engloba toda a

esquema
produzida

ressonância do 5f'Fe, ou seja, o vale e o pico. 0 sistema ET0E-MC##2,
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devido à reconstrução incorreta, não apresenta o vale da ressonância
s ecie espalhamento do Fe. Assim, quando este sistema colapsa a

56seção de choque de espalhamento do Fe, no intervalo de energia do
grupo 12, produz um valor de o12-Í-X3 maior que o valor produzido por
NJOY, onde a reconstrução é feita corretamente.

Uma equação de balanço simplificada, considerando apenas o
espalhamento nos grupos 11, 12 e 13,reproduz o efeito observado na
Figura 1, onde para o fluxo central do ZPR6-7, produzido com dados
do esquema ETOE-MC**2, observa-se uma pequena depressão no grupo 12
£• para o fluxo central produzido com o NJOY, não se observa a
depressão.

Na tentativa de dar maior consistência ao afirmado acima,
simulou-se com o NJOY a reconstrução da ressonância de espalhamento
do 56Fe pelo modelo de "Single level Breit-Wigner", cujos resultados
são apresentados na Tabela 3, para os grupos 11, 12 e 13.

56.Tabela 3: Seções de choque de transferência para o "Fe, simulando
reconstrução pelo modelo de "Single level Breit-Wigner"

ET0E-MC*»2

NJOY

NJOY

s

0,3807

0,3362

0,3785

a12->13
S

0,4189

0,3623

0,4139

s

0,1666

0,1808

0,1661

0o

1 0 , 6

00

W(E)

WGF

WGUF

Verifica-se, da Tabela 3, que se consegue obter,com o NJOY, os
mesmos resultados obtidos com o sistema ET0E-MC**2. Verifica-se,
também, que o cálculo realizado com o NJOY utilizando WGÜF e co igual
a » é muito mais preciso que o cálculo realizado com NJOY utilizando
WGF e aQ igual a 10,6. Isto se deve ao fato de que»quando se usa
uma função de ponderação suavizada no NJOY, a autoblindagem é
introduzida pelo valor de
é um valor estimado.

que, como já se afirmou anteriormente,

2.3.1 0 Efeito da Estrutura de Gru£o no Cálculo de FUJXO Central do

Para ae verificar o efeito da estrutura de grupo no fluxo
central do arranjo crítico ZPR6-7, utilizou-se uma estrutura de
grupo mais refinada na região da ressonância de espalhamento do

Fe. Essa nova > strutura só se diferencia da estrutura de grupo da



Tabela 1 no intervalo entre 16,60 keV e 46,50 keV. Os novos Unites
de energia são apresentados na Tabela 4.

Tabela 4: Estrutura de grupo mais refinada na região da ressonância
de espalhamento do 56Fe.

GRUPO

12

13

14

15

Eraáx (keV)

46,50

36,00

27,80

21,00

Emin (keV)

36,00

27,80

21,00

16,00

A estrutura de grupo apresentada na Tabela 4 separa a
ressonância de espalhamento do Fe em duas partes distintas. No
grupo 13 fica localizado somente o pico da ressonância e no grupo 14
fica localizado o vale da ressonância.

Na Tabela 5 apresenta-se o fluxo central do ZPR6-7, utilizando
a estrutura de grupo da Tabela 4. Esses fluxos foram normalizados
pelo grupo 12. A primeira linha da Tabela 5 apresenta o fluxo
calculado com dados para seção de choque do 56Fe reconstruída com o
modelo de "Single level" (incorreto); na segunda linha a
reconstrução é feita com o modelo "Multi levei" (correto).

Tabela 5: Fluxo central normalizado do ZPR6-7 na estrutura de grupo
da Tabela 4.

"SINGLE-LEVEL"

"MULTI-LEVEL"

12

1,00

1,00

•„

0,35

0,56

•»

0,47

1,04

•».

0,35

0,80

Observa-se,da Tabela 5, que o pico da ressonância é bem marcado
para os dois processos de reconstrução ( <j>13 ). A diferença de
comportamento aparece no grupo 14 onde está o vale da ressonância.
A Tabela 5 também mostra que o fator determinante do aparecimento



da depressão no fluxo central do ZPR* -7, devido à ressonância de
cspalhamento do 5* Fe, é a estrutura de grupo, sendo que a
reconstrução correta ("Multi-level") ou incorreta ("Single-level")
altera apenas a profundidade da depressio no fluxo.

2.3.2 0 Fluxo ültrafino do MC»*2

Uma vez que o sistema ET0E-NC**2 não reconstrõi corretamente a
região do vale da ressonância de espalhamento do Fe, existe,
então, ura erro no fluxo de grupo ultrafino produzido no MC**2, nesta
região. É necessário, então, verificar o quanto este erro afeta a
seção de choque de transferência do 56Fe. A literatura /7/ fornece
o espectro de neutrons central para o ZPR6-7 em 128 pontos de
energia. Utilizou-se este espectro, como função de ponderação no
N.JOY (oQ = oo), com a estrutura de grupo da Tabela 1. Os resultados
obtidos encontram-se na Tabela 6.

Tabela 6: Seções de choque de transferência do Fe

NJOY

NJOY

oll-12
s

0,3965

0,3940

O12->1S

0,1995

0,1851

0,1394

0,1310

ao

no

eo

W(E)

fluxo da

literatura

WGÜF

Verifica-se, então, que
exiBtente na geração de WGUF.

é pouco afetado pelo erro

3. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Os cálculos realizados indicam que, na estrutura de grupo da
Tabela 1, o efeito de depressão no grupo 12 do fluxo central do
ZPR6-7 não aparece. Quando se utiliza, no entanto, uma estrutura de
grupo mais refinada, de modo a separar o pico do vale da
ressonância, nota-se, nitidamente, o efeito de depressão no fluxo
central do ZPR6-7 devido à ressonância de espalhamento do 56Fe.
Recomenda-se, então,
grupo, quando se

um maior cuidado na escolha da estrutura de
está interessado em observar efeitos de



res cnanc; as semelhantes ao citado acima.
C fluxo aultigrupo produzido pelo MC**2 pode ser usado como

função de ponderação do NJOY, desde que o fluxo do grupo seja
dividido pele intervalo de energia do grupo.

Recomenda-se, para a solução de problenas-padrão, a utilizaçSo
do fluxo de grupo ultrafino dividido pelo intervalo de energia do
grupo como função de ponderação no NJOY. Deve-se observar que, neste
ciso, o valor de o0 é muito bem definido, correspondendo ao valor
para diluição infinite.

A utilizaçSo do fluxo de grupo fino dividido pelo intervalo de
energia do grupo como função de ponderação no NJOY implica em uma
considerável incerteza nos resultados, uma vez que o valor de

utilizado é um valor estimado.
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