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1. INTRODUÇÃO

Apresenta-se em resumo os principais sistemas de processamento de ar

quivos de dados nucleares e o estudo atual da implantação de processamento

de dados nucleares da EAV.

0 plano de atividades do Centro de Dados Nucleares durante o ano de

1980 em relação a implantação dos sistemas de processamento de arquivos pa

ra seção de choque mui tigrupos e os cálculos de parâmetros integrais de rea

tores é resumido.



PLANO DE ATIVIDADES DO CDN - ANO 1980

Os objetivos gerais do Centro de Dados jl foram elaborados em relató-

rios anteriores da Coordenadora do Banco de Dados.

A figura anexa sumariza o papel de alguns códigos de maior importância

no processamento de dados nucleares partir de arquivos de dados nucleares a

fim de obter seções de choque multigrupos para uso nos cálculos de parâmetros

integrais, estáticos e dinâmicos de reatores.

Um estudo geral indica que o esquema ETOE-MC2 é um dos mais precisos

devido ao fato que as seções de choque multigrupos são produzidas com o espec

tro dependente da composição de interesse, gerado dos cálculos Pi ou Bi empre

gando um grande numero de grupos ultra-finos de energia.

0 código XLACS (derivado dos códigos SUPERTOG e FLANGE) produz seções

de choque de grupos finos empregando funções de peso embutido (tais como com-

binação de espectro Maxwelliano, l/E e espectro de fissão) ou com funções for

necidas pelo usuário.

0 código NJOY, derivado do sistema MINX, é um pacote mais moderno e fie

xível para preparação de seções de choque de grupos finos. Este código empre-

ga o esquema de peso de Bonderenko com correção do efeito de auto-proteção.

Como apresenta a estrutura modular, oferece várias vantagens.

Existem numerosos outros códigos de processamento de dados para gera-

ção de seções de choque em multigrupos, basicamente variações de métodos em-

pregados no código SUPERTOG na região rápida e FLANGE na região térmica.

MC -2, um código mais recente baseado em MC , oferece maior economia

de computação e mesma precisão e facilita acoplamento com um código que consi

dera a dependência espacial do espectro (SDX).

Na área de cálculos integrais de reatores, também existe um grande nu-

mero de códigos, baseados em teoria de difusão e teoria de transporte em uma,

duas e três dimensões.

Dentre os códigos de difusão disponíveis, CITATION oferece maior flexi-

bilidade e opções. DIF-IV, ANISN e XSDRN são códigos unidimensionais de Trans

porte, que podem ser utilizados para geração de seções de choque de gvupos

l.irgo.s uu para cálculos integrais de reator. Estes códigos sao de interesse no

esquema ilustrado devido sua compatibilidade com códigos, de preparação de se



ções de choque e códigos estáticos. Para cálculos com maior detalhamento, e

necessário implantação de códigos de transporte em 2 e 3 dimensões. DOT e

TWOTRAN podem ser considerados para cálculos em 2 dimensões.

ESTADO ATUAL

(i) Arquivos de Dados Nucleares

Baseado em relatórios anteriores e com informações obtidas do pessoal

relacionado, são disponíveis os seguintes arquivos de dados:

ENDF B/IV, ENDL, UKNDL (completo)

FRENDL, JENNDL, KEDAK-3 (incompleto)

Vários programas para manipulação, verificação e listagem/gráficos de

arquivos foram implantados e estão em funcionamento ou teste. (Relatório do

BDN (19 e 29 semestres 1979)).

(íi) Preparação das Seções de Choque em Multigrupos

Como o ENDL foi o único arquivo completo disponível no início, implan

tou-se o sistema de geração de seções de choque multigrupos a partir do ENDL

via códigos MISSIONARY (conversão para formato de UKNDL) e GALAXY. Este es-

quema está implantado e em operação no IBM/370 do IPEN. Deve-se notar que

GALAXY não i compatível com a maioria dos códigos de interesse e, portanto,

é só uma solução temporária para geração de dados multigrupos.

Existem vários outros códigos que estão em diferentes fases de implan

tação sem estarem adequadamente testados.

A versão de MC disponível está em fase de implantação no CDC junto

com o código ETOE, tendo apresentado vários problemas na conversão da versão

IBM para CDC.

(iii) Dentre os códigos de cálculos estáticos por difusão, o código CITATION

encontra-se em operação. Porem, testes mais extensivos devem ser realizados.

Também foi implantado ANISN (transporte unidimensional) com execução de pro-

blemas-exemplos. Testes mais extensivos podem ser realizados somente com bi-

bliotecas adequadas preparadas por outros códigos ainda não em operação

(XLACS). Existem vários outros códigos de interesse secundário em operação,



porém não testados adequadamente na maioria dos casos.

Em resumo, são disponíveis vários códigos em diferentes fases de im-

plantação, porém não foram realizados testes sistemáticos. 0 único conjunto

de processamento de arquivo disponível é GALAXY. Porém, a sua utilização é

uma solução temporária, sendo necessária a perfuração de cartões de dados pro

duzidos para uso nos programas de cálculos integrais. Assim sendo, i inviá-

vel um processo automático. Além disso, o código GALAXY necessita a conver-

são do formato ENDF para o formato UKNDL.

PLANO DE ATIVIDADES EM 1980

Embora existam numerosos códigos de geração de seção de choque multi-

grupos, e mais prático escolher somente alguns esquemas mais vantajosos para

nosso trabalho no futuro próximo, deixando para mais tarde a implantação de

outros esquemas.

Baseado nesta idéia, propõe-se a implantação dos seguintes esquemas

de processamento do arquivo ENDF/BIV (Agora completo): para geração de da-

dos multigrupos: finos e largos:

ETOE -MC 2 - DTF-IV

NJOY - DTF-IV

XLACS - XSDRN

Deverão ser toamdas providências necessárias para a implantação do
MC2-2/SDX, no futuro.

Também deverão ser considerados a implantação e teste extensivos dos

seguintes códigos de transporte dentro de objetivo a ser alcançado durante o

ano de 1980: ANISN, DOT e TWOTRAN.

Um estudo comparativo dos dados gerados por vários esquemas i essen-

cial para o conhecimento, apreciação e avaliação dos códigos utilizados. Es-

te estudo envolveria também cálculos estáticos de espectro e parâmetros in-

tegrais dos sistemas multiplicativos, com emprego de códigos de difusão e

transporte.

A realização deste estudo ã considerada como objetivo primário durante

o ano de 1980.

Paralelamente, serão desenvolvidos esquemas e códigos para avaliação teõ

rica du dados nucleares, a fim de serem incorporados posteriormente no sistema



para atualização e melhoramento dos arquivos.

0 desenvolvimento na área de processamento de dados será acompanhado

detalhadamente, a fim de cumprir futuras necessidades do CDN.

Deverá ser também empreendida uma atualização e preparação de docu-

mentação detalhada dos códigos em operação e preparação de um catálogo dos

códigos.

PESSOAL

Necessidade de pessoal para 1980

0 Plano de Atividades, elaborado acima, envolveria, alem de implanta-

ção de vários códigos, uma grande quantidade de cálculos de preparação de

dados multigrupos e parâmetros integrais.

Propõe-se o seguinte quadro de pessoal como essencial para prossegui

mento do programa previsto.

1 - Banco de Dados;

Raquel Paviotti - Coordenadora.

1 Físico de Reator (Nível MsC) - a ser contratado.

2 Matemáticos (Nível MsC) - a serem designados (FOR).

1 Analista - a ser designado (FOR).

2 - Cálculos Integrais;

Artur da Cunha Menezes - Coordenador.

1 Físico de Reator (Nível MsC) - a ser contratado.

1 Analista - a ser designado (FOR).

3 - Avaliação Teórica;

Abel Rosato - Coordenador.

2 Físicos - a serem designados (FNU).

4 - Avaliação Experimental;

Paulo Roberto - Coordenador.

5 - Geral;

1 Elemento com experiência adequada para implantação e conversão de CÓ-

dígos (IBM-CDC).



4 Tecnólogas (a serea designadas).

1 Secretária (a ser designada).

6 - Serviço de transporte para uso do IBM/370 do IPEN.

Embora CDC do EAV i previsto estar em funcionamento em pouco tempo, a

disponibilidade do IBM é essencial para um futuro proximo, desde que a con-

versão de todos os programas para IBM não i viãvel em curto prazo. Esforços

serão no sentido de implantar pelo menos todos os códigos de uso freqüente

no CDC utilizando IBM somente em casos essenciais.

Solicita-se que sejam tomadas providências para contratação e designa

ção de pessoal para completar o quadro acima e para manter facilidade de

transporte para o IPEN numa base regular.
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