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Esta Nota tem por objetivo apresentar as modificações introduzidas

nos códigos ETOG-3 e ETOT-3, além de descrever a entrada de dados necessários ã

utilização desses programas na preparação de biblioteca para o código LEOPARD.

CÓDIGO ETOT-3

Este código é usado na preparação da biblioteca térmica (172 grupos

de energia) do código LEOPARD.

1 - MODIFICAÇÕES

1.1 - Apenas para o compilador de FORTRAN-4 utilizado pelo CYBER 170/750

existente no IEAv, é necessário que seqüências do tipo

DO 100 I - 1,N

•

100 CONTINUE

K - It

sejam sutf^ítuídas por

DO 100 I » 1,N

J - I

•

100 CONTINUE

K - J.

Essa a .teração, efetuada nas subrotinas TERPO, AVRG, RESR, CROS e

IMAT é necessária, para garantir que ao final da execução do comando DO, a va

riãvel K seja iji ai a N (e não N + 1).

1.2 - 0 código ETOT-3 não processa arquivos de decaimento radioativo ou pro

dutos de fissão. Na versão original da subrotina TMF1 havia um con

junto de comandos que fazia com que o código ignorasse esses arquivos

na ENDF/B-IV. Como este procedimento não era realizado corretamente,

estes comandos foram substituídos por CALL SKPFIL (MODE, NDFB), cnde

MODE seleciona entre leitura de arquivo binãrio ou decimal, e NDFB se

refere ao N? da fita contendo o material a ser processado (na ENDF/

B-IV). A subrotina SKPFIL lê o valor de MF (índice de arquivo) e



e retorna d TMF1 se MF • 0 (final de arquivo)

1.3 - Cartão WRITE (107,112) LABEL removido da subrotina TOUT

1.4 - Na subrotina ININ foram efetuadas as seguintes modificações:

100 FORMAT (7I5,13X,E12.5) substituído por:100 FORMAT (9I5.5X.2E10.5)

102 FORMAT Í5I5) substituído por: 102 FORMAT (5I5.5X.2E10.5)

2 - DESCRIÇÃO DE ENTRADA DE DADOS

- CARTÃO 1: (20A4)

ITEM COLUNA NOME DESCRIÇÃO

1 1-80 LABEL Título

CARTÃO 2: (9I5.5X.2E10.5)

ITEM COLUNA NOME

1 1-5 INALL

DESCRIÇÃO

•0 se apenas cartões 1 à 3 serão li
dos

«1 se todos os cartões serão lidos

OBS: INALL é usado para processar seqüência de casos

2 6-10 MCODE «1 saída para KATE

«2 " " THERMOS

-3 " " ARK

«4 " " TEMPEST

-5 " " LASER

OBS: MCODE - 4 para LEOPARD

3

4

11-15 NMAT N9 de materiais ã serem processados

16-20 IREW -0 se arquivo com ENDF/B é rebobina
da por ETOT-5

•1 se arquivo com ENDF/B não • rebo
binada por ETOT-3

21-25 IPUN -0 não perfura cartão

•1 perfura cartão (ou cria arquivo •
da saída)

OBS: A opção IPUN i usada para criar um arquivo (TAPE7) qua contam o

tipo de saída escolhida pelo usuário (MCODE). Se se dese'ja saí



da em cartão perfurado, a declaração PROGRAM ETOT deve ser modi

ficada para fazer PUNCH, TAPE7 - PUNCH.

11

26-30

31-35

IAPX

61-70

IRES

8
9

10

36-40
14-45

51-60

IXL
LEGO

EPSLON

TEMP

•0 não ajusta seções de choque a com
portamento l/v

-1 ajusta seções de choque a compor
tanento l/v

N9 de ressonâncias que serão edita
das através de parâmetros de resso

nânciaT

Não é usado para LEOPARD

Não e usado para LEOPARD

Desvio aivi mo relativo para ajusta
mento i comportamento l/v (por omis

são - IO"6)

Temperatura do espectro Maxvelliano
(por omissão « 293K)

CARTÃO 3: 4 (2I5,1X,A4)

ITEM COLUNA NOME

1 1-5 MATNOS

6-10

11-15

MATIDS

DESCRIÇÃO

índice do material a ser lido na
ENDF/B

Código do material na biblioteca ter
mica do LEOPARD (APÊNDICE A)7

MAT2ID Usado apenas para impressão.

OBS: 0 conjunto de cartões acima (1,2 e 3) deve ser repetido NMAT vê

zes, para processamento de seqüência de casos.

CARTÃO 4: (5l5,5X,2E10.5)

ITEM COLUNA NOME

1 1-5 IAV

6-10 IEU

DESCRIÇÃO

"0: seções de choque calculadas por
grupo

•1: seções de choque calculadas pon
to a ponto

"1: Entra c/lim.de grup.de energia

•2: Entra c/lio.de grup.de velocid.

«3: Entra c/ pontos de energia

«4: Estrut.de 172 grup. LEOPARD

•5: Estrut.de 309 grup. LEOPARD

-6: Entra c/incrementos de energia
«7: Entra c/pontos de velocidade
-8: Entra c/ increm.de velocidade



OBS: O código LEOPARD utiliza 172 grupos de energia na faixa térmica.

Então, IEU • 4.

11-15 IW -1 função de ponderação l/E

«2 função de ponderação constante

-3 função de ponderação fornecida^ pe
Io usuário

-4 função de ponderação l/E + Maxvel

liana
16-20 MAXG N9 de grupos de energia.

OBS: Para LEOPARD: MAXG * 172

21-25 1GRAPH Opção para traçar gráficos.

OBS: Esta opção não está operacional no código ETOT-3

31-40

41.50

EPSMIN Erro mínimo para combinação de duas
— -5

funções tabeladas(por omissão • 10 )

EPSMAX Erro máximo para combinação de duas
funções tabeladas(por omissão - 10.*

EPSMIN)

- CARTÃO 5: 5 (415)

OBS: Usado apenas se INALL - 1

ITEM COLUNA NOME DESCRIÇÃO

1 1-5 NDFB Arquivo em disco contendo ENDF/B (por

omissão • 11)

2 6-10 IDTAP Não i usado por ET0T-3

3 11-15 MODE «1 arquivo contendo ENDF/B é binário
«2 arquivo contendo ENDF/B é decimal

4 16-20 LTAPE Não é usado por ET0T-3

Se IW * 3 (função de ponderação fornecida pelo usuário) é necessário

que sejam fornecidas informações relativas ao tipo de função de ponderação e

esquemas de interpolação, o que é feito com CARTÃO 6.

- CARTÃO 6.1: (44X, 2111)

ITEM COLUNA NOME DESCRIÇÃO
4555 9 i1 45-55 NI

Ç
N9 de intervalos de interpolação



56-66 N2 H9 de pontos da função de ponderação

CARTÃO 6

ITEM

1

2

3

4

.2: (6111)

COLUNA

1-11

12-22

23-33

34-44

NOME

NBT(l)

JNT(l)

NBT(2)

JNT(2)

DESCRIÇÃO

Oltino ponto do 19 intervalo de inter
polação

Esquema de interpolaçao para priaeiro
intervalo

Ultimo ponto do 29 intervalo de inter
polação

Esquema de interpolaçao para segundo
intervalo

ETC.

CARTÃO 6.3: (6E11,4)

ITEM COLUNA NOME

1 1-11

22-22

DESCRIÇÃO

BLOK3(1) 19 ponto de energia (menor que a me
nor energia na estrutura de grupos)

BLOK4(1) Valor da função de ponderação nessa
energia

2*N2-1

2*N2

BLOK3(N2) último ponto de energia (maior que a
maior energia da estrutura de grupos)

BLOK4(N2) Valor de função de ponderação nessa
energia.

6 importante ressaltar que a versão do código ETOT-3 existente no

IEAv não acessa o arquivo 7 da ENDF/B (lei de espalhamento a baixas energias).

Como se sabe, alguns materiais como o hidrogênio e o deutério devem ser estuda

dos considerando que eles estão ligados em moléculas, tais como moléculas de

ãgua ou de água pesada. Essa deficiência da versão do ETOT-3 pode levar a re

sultados errôneos para seções de choque de espalhamento i baixas energias. Uma

alternativa válida é utilizar o código FLANGE-2, que na versão existente no

IEAv, está modificado para produzir saídas compatíveis com o programa LEOPARD.

CÕDIGO ET0G-3L

ETOG-3L é usado na preparação da biblioteca epitermica (54 grupos de

energia) do código L30PARD.



1 - MODIFICAÇÕES

1.1 - A verslo original do programa ETOG-3 fasia uso de memória extendida

(ECS). Alguns testes indicara» que o processamento pode ser inteira

mente realizado dentro dos limites da memória central (132K palavras).

Em razão disso, os comandos do tipo CALL MOVLEV (A(I), B(J),H), que

eram usados para transferir N palavras do vetor A (iniciando comA(I))

para o vetor B (iniciando com B(J)), foram substituídos por

DO 1 K-l.N

B (J+K)« A (I+K)

1 CONTINUE,

nas subrotinas SETA e LOADA.

1.2 - Modificação idêntica ã do item 1.1 do programa ETOT-3

1.3 - A variável RIV (subrotina CROS) é agora inicializada através de DATA

RIV/0.0/.

2 - DESCRIÇÃO DE ENTRADA DE DADOS

- CARTÃO 1: (5I5,5X,4E1O.O)

ITEM COLUNA NOME DESCRIÇÃO

1 1-5 INALL «0 apenas cartão 1 é lido

•1 todos os cartões são lidos

OBS: A variável INALL é usada para processar seqüência de casos;

2 6-10 MATNO Código do material na ENDF/B

3 11-15 MATID Código do material na biblioteca epi

térmica do LEOPARD (APÊNDICE A)

4 16-20 IREW -0 arquivo contendo ENDF/B não é rabo
binado por ET0C-3L

•1 arquivo contendo ENDF/B e rebobina
do por ET0G-3L

5 21-25 NAGDS Não e usado para LEOPARD



31-40

41-50

51-60

61-70

XAJIN Valor do "spin" paraj> q u a l s e qu«r
parâmetros d* ressonância não resolvi

das (não • usado para LBOPAKD)

EPSMIN Valor mínimo da E para combinar duas
funções tabeladas (por omissão».0001)

EPSMAX Valor máximo de E para combinas duas
funções tabeladas (por omissão*.0026)

SIGP Seção de choque de espalhamento poten
ciai (por átomo do absorvedor). Para
uso no tratamento de ressonância

resolvida

CARTÃO
ITEM

1

2: (1415)
COLUNA

1-5

NOME

IDTAP

DESCRIÇÃO

N9 de identificação da fita contendo
a ENDF/B

2 6-10 MODE -1 se a fita c/ ENDF/B é binaria

-3 se a fita c/ ENDF/B é decimal

3 11-15 MCODE «4 se é opção MÜFT-4

•5 se é opção MÜFT-5

OBS: Para LEOPARD: MC0DE-4

16-20 MAX6 N9 de multigrupos

OBS: Para LEOPARD: MAXG-54

21-25 IEU -4 estrutura padrão MUFT c/54 grupos

•6 estrutura de energia fornecida pe
Io usuário

•7 estrutura de letargia fornecida pe
Io usuário

OBS: Para LEOPARD: IEU-4

26-30 IW •1 função de ponderação l/E

-2 função de ponderação constante

•3 função de ponderação é fornecida -



por usuário

•4 função d* ponderação l/B •
lUaa

OBS: Para a opção IW-4 a energia de corte í B-67.38 Re?

7 31-35 ISPEC -0 não fax cálculo de espectro

-1 fax cálculo de espectro

OBS: Esta variável é usada para condensar seções de choque com um

espectro de fissão de um determinado Material. Para isso.de

ve-se processar ET0G-3L con ISPEO1 e posteriormente usar o

espectro calculado para condensar coa ISPEOO.

8 36-40 IRES -1 adiciona ressonâncias extra I se
ção de choque suave

•2 usa ressonâncias extra para formar
uma pseudo-ressonincia

OBS: 0 código LEOPARD apenas considera 8(oito) ressonâncias por

grupo de energia. £ nesse contexto que a variável IRES deve

ser usada.

41-45 IPUN «0 saída formatada para SPOTD é ei pa
pel

•1 salda formatada para SPOTD S em ar
quivo em disco (TAPE7)

10,11,12,13

14 66-70

IDUMMY Variável muda

NDFB Unidade lógica na qual o arquivo_ con
tendo ENDF/B £ montado(por omissão •

11)

-CARTÃO 3: (915)

ITEM COLUNA

1 1-5

NOME DESCRIÇÃO

MINR Menor grupo de energia na região de
ressonância

OBS: Para LEOPARD: MINR-25

6-10 MAXI Maior grupo de energia na região ine

íísticã



OBS: Para LEOPA1D: MAXI-25

3 11-15 ISGG «O parâmetro de Greuliog-Coertxel cal

culado de EMDF/B

-1 parâmetro de Greuling-Goertsel tosa

do cos» Ay.

T
OBS: ISGOO para hidrogênio e deutério e ISGO1 para elementos mais

pesados que deutirio.

16-20 IH2H seção de choque (n,2n) adicionada I
fisi"

«2 metade da seçãode choque (n,2n) i
adicionada i fissão e a outra netade

i inelistica..

•3 seção de choque (n,2n) adicionada i
inelistica.

OBS: Para LEOPARD: IN2N-3

21-25 INTO •1 l™
L% í

inel distribuído sobre todos os
grupos finais proporcionalmente
is probabilidades de espalhanen

to inelásticoT

L% inel &s iinel Ls inel

ls ei L% ei " L% inelsuave suave

OBS: A variável INTO é necessária porque MÜPT não permite tratar es

palhamento inelástico do tipo J ̂  ..

6 26-30 IBXT -1 lB*£el (g'>HAXI) distribuídos por

.2 inel i. inel 1,

L$ inel



10

3 *.i**i *si«i J.l

OBS: A variável IEXT é necessária para incluir o espalhamemto ia§

1ástico para grupos aaiores que H A H

31-35 IXSR "0 espalnsaemto de ressonância calcula
de EHDF/B e adicionado i sacio 4* eho

•1 tosado cos» 4HR sobre a região de
ressonância definida por MDUt

•2 tonado cos» sendo igval ao valor no
primeiro grupo aciaa da região de

Se IW-3 (função de ponderação fornecida pelo usuário) é necessário

que informações adicionais sejam fornecidas ao código. Isto pode ser feito

através do CARTÃO 4 se IEU-4 ou através dos CARTÕES 4 e 5 se IEU-6 ou 7. A es

trutura desses cartões é idêntica a dos CARTÕES 6.1, 6.2 e 6.3 relativos ao cõ

go ET0T-3.



11

APÊNDICE A

CÓDIGO DOS 25 MATERIAIS DA BIBLIOTECA LEOPARD

MATERIAL

Hidrogênio

Oxigênio

Zircôni •>

Carbono

Ferro

Niquel

Alumínio

Crono

Manganês

U-235

ü-236

U-238

Pu-239

Pu-240

Pu-241

Pu-242

Sm-149

Xe-135

Prod.Fissão

Boro-10

Deutério

ü-233

U-234

Th-232

Pa-233

ET

91

02

03

04

06

07

09

11

15

34

19

20

79

81

80

82

26

27

28

29

38

50

52

62

65

ETOG-3L

01

02

03

04

06

07

09

11

15

18

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

38

50

51

62

65


