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ABSTRACT

DEVELOPMENT CODE FOR GROUP CONSTANT PROCESSING. In this paper methods,
formalism, and algorithm related to group constant processing problem from basic library such as
ENDF/B VI will be described. Basically the problems can be grouped as follows: the treatment of
resolved resonance using NR approximation, the treatment of unresolved resonance using statistical
method, the treatment of low lying resonance using intermediate resonance approximation, the treatment
of thermal energy regions, and the treatment group transfer matrices cross sections. It is necessary to treat
interference between resonance properly especially in the unresolved region. In this paper the resonance
problems are treated based on Breit-Wigner method, and Doppler function is treated using Pade
approximation for calculational efficiency. Finally, some samples of calculational result for some
nucieid, mainly for comparison between many methods are discussed in this paper.

ABSTRAK

PENGEMBANGAN KODE KOMPUTER UNTUK PEMROSESAN GRUP KONSTAN.
Dalam makalah ini dijabarkan tentang metodologi, formalisme serta algoritma-algoritma yang berkaitan
dengan pemrosesan konstanta grup dari data mentah library seperti ENDF/B VI. Secara garis besar
permasalahan dapat dikelompokkan menjadi masalah penanganan resonanasi pada daerah resonansi di
energi antara ratusan dan kiloan ev sehingga dapat ditangani dengan metoda NR, selanjutnya untuk
daerah "unresolved resonance" yang harus dipecahkan menggunakan statistik, "resolved resonance"
pada energi rendah sehingga periu menggunakan pendekatan IR, penanganan untuk daerah energi
thermal, dan penanganan transfer matriks. Untuk menghasilkan grup konstan yang cukup presisi di
daerah resonansi perlu dipertimbangkan masalah interferensi antar resonan, khususnya untuk daerah
"unresolved region". Dalam makalah ini resonansi ditangani berdasarkan model Breit-Wigner, dan untuk
mempercepat perhitungan maka fungsi Doppler ditangani menggunakan metoda aproksimasi Pade.
Sejumlah sample perhitungan akan diberikan untuk beberapa contoh nukleus, terutama untuk
membandingkan beberapa metode yang digunakan.

PENDAHULUAN

Analisis dan optimisasi disain dan keselamatan reaktor nuklir melibatkan
proses generasi grup konstan yang digunakan untuk perhitungan difusi, transport,
burnup, maupun analisa dinamik. Ketelitian grup konstan yang dipakai akan
menentukan kualitas hasil analisis dan disain yang dilakukan. Karena itu
pengembangan kode komputer pemroses grup konstan yang cukup fleksibel adalah
sangat penting dalam rangka pengembangan kemampuan analisis dan disain reaktor
nuklir.
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Dalam makalah ini akan dijabarkan permasalahan dan metode perhitungan yang
berkaitan dengan pemrosesan grup konstan dalam kode komputer ini. Secara garis
besar ada empat masalah besar yaitu meliputi: penanganan "resolved resonans",
"unresolved resonance", penanganan grup konstan di daerah termal, serta penangan
matrik transfer dalam proses hamburan.

Dalam tahap pertama pengembangan, formalisme single level dan multi level
Breit-Wigner digunakan dalam analisis ini dengan mempertimbangkan interferensi antar
sen resonansi yang mungkin terjadi. Program ini didisain untuk dapat memroses data
resonansi dari library ENDF/B VI. Untuk dapat menghitung secara efisien, fungsi J(^,
P) ditangani menggunakan aproksimasi Pade.

Metoda statistik Porter-Thomas digunakan untuk menangani resonansi di daerah
"unresolved resonance" Formalisme single level dan multi level Breit Wigner
digunakan dengan mempertimbangkan interferensi antar resonansi yang efektif.
Integrasi terhadap distribusi porter thomas dilakukan secara numerik.

Untuk menangani resonansi pada daerah energy rendah maka digunakan
formalisme pendekatan resonansi menengah {intermediate resonance approximation).
Metoda ini dilakukan dengan inemasukkan parameter X pada fluks netron dan
kemudian mencari harga A, yang optimal dengan cara iterasi.

Untuk daerah termal maka berbagai formalisme dapat dipilih untuk
menghasilkan grup konstan yang sesuai seperti model gas berat("heavy gas"), model
Nelkin atau dari data S(a, P) yang tersedia dalam library. Dari kernel yang ada maka
dengan menggunakan distribusi Maxwell atau distribusi yang dimasukkan secara
khusus dapatlah dihasilkan transfer matrik untuk "fine group".

Transfer matrik secara umum meliputi hamburan elastik, hamburan tak elastik,
serta untuk proses (n,2n). Untuk transfer matrik bagi hamburan elastik maka digunakan
data crs(E) efektif meliputi komponen potensial dan resonansi. Sedangkan untuk
komponen yang lain sangat bergantung pada data yang tersedia pada library.

Karena keterbatasan tempat, pembahasan tentang penanganan grup konstan
untuk daerah termal dan transfer matriks tak kami bahas dalam makalah ini.

FORMULASI MATEMATIS

Formalisme Breit-Wigner untuk resonansi

Penampang lintang reaksi nuklir dalam formalisme single level Breit-Wigner,
apabila efek Doppler dari temperatur diabaikan, dapat dituliskan sebagai berikut :
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NLS-1

1=0

(2)

1 : bilangan kuantum momentum sudut
i : jenis reaksi resonansi misalnya fisi(f), penangkapan netron(c), hamburan

elastik(n atau e), total(t) dan sebagainya
E : energi netron datang
E o r : energi resonan ke r
k : bilangan gelombang netron
J : spin total resonan
I : spin inti target
gj : faktor statistik (2J+1)/2(2I+1)
Fj r : lebar resonansi untuk jenis reaksi i resonan ke r
F r : lebar resonansi total untuk resonan ke r

Perlu dicatat bahwa untuk elastik scattering maka sebenarnya selain penampang
lintang makroskopik ada juga penampang lintang potensial dan interferensi antara
hemburan resonansi dan potensial. Perumusan lebih rinci dapat dilihat pada referensi
nomor 1.

Bila efek Doppler dimasukkan maka penampang lintang untuk reaksi ke i untuk
energi netron datang E adalah sebagai berikut:

(3)
" •> I If U

j r=l

dengan : ̂ ( ^ Y ) adalah fungsi Doppler untuk reaksi resonansi
Untuk hamburan elastik secara keseluruhan maka penampang lintang reaksinya menjadi
sebagai berikut:

« J F J # ^ - ' ) < j P . C ) X § , r ) ^ ) (4)
j r=l 1 V C

,Y) adalah fungsi Doppler untuk suku interferensi antara hamburan potensial dan
resonansi.
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Grup Konstan Efektif

Untuk sistem homogen yang terdiri atas sejumlah jenis nukleus, grup konstan
efektif untuk grup energi g dapat didefinisikan sebagai berikut:

E..1

Jo1(EM»(E)dE

j>(E)dE

dengan i meliputi fisi, penangkapan netron, (n,2n), hamburan elastik, dan sebagainya.
Untuk aproksimasi resonan sempit (NR), resonan lebar(WR)(atau massa tak hingga-
IM), serta untuk resonan pertengahan(IR) maka fluks netron dapat dituliskan sebagai
berikut:

<j>(E) = rf-± (6)
s + on + Ac, E

a S

dengan X=0 untuk aproksimasi WR/IM, X.=l untuk aproksimasi NR, dan O<A.<1 untuk
aproksimasi IR.

Aproksimasi NR Untuk Daerah "ResolvedResonance"

Untuk atom berat seperti U-235,U238, Pu239, dsb. energi yang meliputi daerah
ini adalah sekitar ratusan ev. sampai beberapa ribu ev. Penampang lintang reaksi efektif
untuk grup g untuk jenis reaksi i dapat dituliskan sebagai berikut:

dengan n adalah nomor dari nukleus, a^ n adalah background cross section untuk
nukleus n pada energi E.

Persamaan diatas dapat diselesaikan dengan cara numerik secara langsung,
namun konsekuensinya memerlukan CPU time yang panjang. Alternatif lain adalah
menyederhanakan formulasinya sehingga dapat menghemat CPU time. Hal ini dapat
dilakukan sebagai berikut.
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Pembilang persamaan diatas dapat dituliskan sebagai berikut: (untuk daerah
energi ini V(E()/E) dapat diabaikan)

NUM(ofn)= f = - ^ ^ — (8)

k

dengan mengeluarkan komponen ke k pada penyebut (8) dari somasi

NUM(af,n)= X J —

penyederhanaan lebih lanjut, diperoleh sebagai berikut:

NUM(af,n)= X ^ - J " dE
E

Persamaan (10) dapat dituliskan untuk menunjukkan kontribusi dari resonan terisolasi
dan dari hasil interferensinya sebagai berikut:

NUM(af>n)=

' o n k

(11)

k1*k

,Yk) + ^ * ^ S * ) C P f t t , Y k ) + ^ A * *(§„ ,Y k l )

Pada persamaan (11) suku pertama adalah hasil untuk model resonan terisolasi dan
integral yang ada pada suku pertama dapat diperoleh hasilnya dari fungsi J(^,P) biasa.
Sedangkan suku kedua adalah suku koreksinya. Tampak bahwa bila overlap antara
kedua resonan sangat kecil maka suku kedua mendekati nol (misalnya bila jarak antar
resonan terdekat jauh lebih besar dari lebar resonansinya). Suku koreksi(suku kedua)
diatas dapat disederhanakan lebih lanjut dan hasil akhirnya dapat dituliskan sebagai
berikut:
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onk

(12)

kl#k

'onk

Persamaan diatas selanjutnya dapat dievaluasi secara numerik.
Selanjutnya untuk penyebutnya juga dapat disederhanakan sehingga menjadi

DEN(o?-n) = X ^ - { J dE/
o

B
bnk+Onk

(13)

f y(Skl,Ytl)dE/E

ki + g p n k i )
^onk Gonkl

Ada beberapa pendekatan untuk menghitung penyebut dalam prakteknya. Yang paling

sederhana adalah apabila p . = — berharga besar, maka *¥ dapat diabaikan
n a ,

onk

dan demikian juga suku interferensinya, sehingga (13) memberikan

DEN(o?B)= ln(^-) (14)

Akan tetapi bila suku resonan tak dapat diabaikan maka (13) dapat disederhanakan
menjadi sebagai berikut:

,

sehingga aproksimasi berikut cukup baik
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DENK n)

Aproksimasi NR Untuk Daerah "UnresolvedResonance"

Untuk daerah "unresolved resonance" maka overlap antar resonan menjadi
sangat dominan, dan juga memerlukan penanganan menggunakan statistik berkaitan
dengan lebar resonan untuk reaksi fisi dan hamburan elastik serta untuk jarak antar
resonan(distribusi jarak antar resonan). Sebagaimana hasil dari Porter-Thomas, di sini
digunakan distribusi chi-square orde satu dan dua untuk hamburan elastik dan fisi.
Adapun untuk distribusi jarak rata-rata antar resonan digunakan distribusi chi-square
orde 8 sehingga pada akhirnya probabilitas mendapatkan sebarang resonan pada jarak
antara y=|Ejc - Ejjjl dan y+dy adalah

Q(y) = 1 - e~8y -r 2 sin(4y)e^y (16)

Selanjutnya pada persamaan (12) atau persamaan sebelumnya, untuk dapat digunakan
di daerah unresolved maka somasi terhadap k dan terhadap kl diganti dengan perata-
rataan terhadap statistik chi-square yang bersangkutan, sebagai hasilnya dapat
dituliskan sebagai berikut:

NUMCCTf^Ej))^

(17)

dalam persamaan (14), simbol <> berarti perata-rataan terhadap distribusi chi-square
untuk fisi dan hamburan elastik, sedang simbol [ ] berarti perata-rataan terhadap
fungsi Q(y).

Selanjutnya untuk penyebut juga dilakukan hal yang sama sebagaimana
pembilang dan hasilnya adalah:
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DEN«(EJ)) =

Disini fimgsi J adalah fungsi J yang telah sedikit dimodifikasi dengan memperhatikan
efek interferensi. <D> adalah jarak rata-rata antar resonan dalam sequen s. Perata-
rataan statistik dilakukan terhadap k dan kl(untuk interferensi).

Penampang lintang reaksi efektif dihitung untuk titik-titik energi tertentu yang
selanjutnya dirata-rata untuk mendapatkan harga efektif penampang lintang reaksi
untuk masing-masing grup energi. Cara ini lazim dipakai a.l. di MC2, ETOX, dsb.

Aproksimasi IR untuk Daerah Energi Rendah

Untuk daerah energi rendah, penggunaan pendekatan resonan sempit(NR) bagi
absorber inti berat tak memenuhi persyaratan lagi dan bahkan kadang-kadang absorber
inti ringanpun tak dapat ditangani dengan pendekatan NR secara baik. Sebagai
gantinya digunakan pendekatan resonan pertengahan (IR-intermediate resonance).
Untuk pendekatan IR maka fluks netron dituliskan seperti pada persamaan (6). Untuk
mendapatkan harga parameter X lazim digunakan cara yang disarankan oleh Goldstein
dan Cohen yang hasilnya adalah sebagai berikut:

x '* . (19)

2Er(l-a)
. n . d a n x u

+ P x J (20)

Dengan iterasi ketiga rumus di atas sampai konvergen, maka X dapat diperoleh.
Alternatif lain adalah memakai percobaan fungsi linier (linear trie I Junction). Dengan
cara ini maka X dapat dicari dari:

P0(P,+P0)sXn (22)
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( 2 3 )

(24)

Dari persamaan (23) dan persamaan (24) maka dapat dicari atau fluks neutron sebagai
bobot langsung memakai persamaan (23). Kelebihan rumus (22 - 24) adalah tidak perlu
pemecahan persamaan transendental seperti persamaan (19) karena X j ^ yang masih
bergantung pada X. dalam hubungan yang cukup rumit.

METODE KOMPUTASI

1. Fungsi Doppler
Fungsi Doppler dihitung dengan menggunakan pendekatan Pade untuk "complex

probability integral".

k=i s - a i ( 2 5 )

bjj dan ajj untuk 4 pole dapat dilihat pada Tabel 1.

(26)

W(s) = "complex probability Junction"

Selanjutnya fungsi Doppler dapat diperoleh dari W(s), misalnya :

+ i)] ( 2 7 )

dan h = ^ = ^
2 2x (28)
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2. Untuk menghitung fiingsi J baik untuk resonansi terisolasi maupun untuk yang
melibatkan suku interferensi, maka digunakan integrasi dengan metode Gauss
Quadrature sebagai berikut:

—dx

200/!;

f+ J —X—dx + REM J
20/5 V + P (29)

Integral pertama dan kedua dilakukan dengan metoda Gauss Quadrature, sedangkan
sisanya

REMJ = f —^—dx = - f

I . 7C 2 0 0
= -(--arctg—

(30)

Cara integrasi di atas juga dipakai untuk integral ketika interferensi antar resonan
diperhitungkan.

3. Perhitungan perata-rataan statistik untuk "unresolved region"

<X)p = JjX(y )z)Pn(y)Pm(Z)dydZ

(31)

y -> fission width
z —> neutron width

Misalnya integrasi dilakukan menggunakan N titik, maka
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(32)

xn • y"
dan dengan demikian ' dapat dicari. Selanjutnya ' ditentukan dari :

(33)

zn

Dengan cara yang sama J dapat dicari. Cara ini juga dipakai dalam
dan ETOX.

CONTOH HASIL PERHITUNGAN

Contoh hasil perhitungan untuk penampang lintang reaksi fisi dan penangkapan
neutron untuk nukleus Pu-239, U-238 dan U-235 diberikan dalam Gambar 1 sampai 5.
Selanjutnya contoh hasil grup konstan diberikan dalam Tabel 2 sampai 3.

KESIMPULAN DAN LANGKAH LEBIH LANJUT

Untuk memproses grup konstan dari data mentah ENDF/B VI diperlukan
sejumlah tahapan yang rumit. Permasalahannya dapat dikelompokkan menjadi
penanganan masalah resonansi dan interferensinya di daerah "Resolved Resonance",
penanganan menggunakan metoda statistik untuk daerah "Unresolved Resonance",
penanganan menggunakan aproksimasi IR untuk energi rendah, dan penanganan grup
konstan di daerah termal menggunakan berbagai model kernel seperti " heavy gas
model", Nelkin model, atau langsung dari data S(a,p) dalam ENDF/B VI. Untuk
mempercepat perhitungan fungsi Doppler dapat digunakan Aproksimasi Pade untuk
fungsi dispersi Plasma. Dalam makalah ini formulasi untuk daerah "resolved region",
"unresolved region", dan aproksimasi IRtelah dibahas dan diberikan contoh hasilnya.

Dalam tahapan lebih lanjut akan dikembangkan sebuah kode komputer secara
utuh untuk dapat menjenerasi grup konstan bagi library dari kode homogenisasi sel
bahan bakar nuklir.
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Tabel 1. Parameter untuk pendekatan fiingsi dispersi A pole

k

1
2
3
4

ak
-1.2359-1.2150i
-0.3786-1.3509i
0.3786-1.3509i
1.2359-1.2150i

b k

0.5468 - 0.0372i
-1.0468 + 2.1018i
-1.0468-2.10181
0.5468 + 0.0372i

Tabel 2. Infinite Dilute Cross Section untuk Pu-239

Grup

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

^bawah

1.23409E+03

9.61110E+02
7.48513E+O2

5.82943E+°2

4.53996E+02
3.53573E+02
2.75362E+02

2.14452E+02

1.67016E+02
1.30072E-+O2
1.O13OOE+O2

7.88926E+01
6.14416E+01

4.78508E+O1
3.72662E+01

^atas
1.58460E+O3

1.23409E+03
9.61110E+02
7.48513E+02

5.82943E+02
4.53996E+02

3.53573E+02

2.75362E+02
2.14452E+02
1.67016E+«2
1.30072E+02

1.01300E+02
7.88926E+01
6.14416E+01

4.78508E+01

Fisi

4.48216E+0»
9.22278E+00

5.88O86E+O0

3.64429E-*-O0
1.64729E+01

7.36232E+0»
1.24705E+01
1.64699E+01

1.82177E+O1
2.04617E+«l

1.50741E+<'l

4.85317E+O1
8.21921E+01
4.24515E+01

1.76610E+0»

Capture

3.60372E+00

6.46664E+00

4.39292E+«o

5.97640E+O0
8.09250E+00
4.2493 5E+oo

1.58537E+01

1.75938E+01
8.8521 lE+oo

1.78102E+01

2.16609E+01

2.49781E+01
2.79028E+01
5.OO4OOE+O1
5.3467OE+O1
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Tabel 3

Grup

37

38
39
40
41
42

43
44

45

46
47
48
49
50

Infinite Dilute Cross Section untuk U-239

^bawah

9.61110E+O2
7.48513E+02
5.82943E+O2

4.53996E+02
3.53573E+02
2.75362E+02

2.14452E+02

1.67016E+02
1.30072E+02
1.01300E+O2

7.88926E+01

6.14416E+01
4.78508E+01

3.72662E+01

^atas
1.23409E+03
9.61110E+02

7.4g513E+O2
5.82943E+O2
4.53996E+«2
3.53573E+O2

2.75362E+02
2.14452E+O2

1.67016E+02

1.30072E+02
1.01300E+O2

7.88926E+«l
6.14416E+01

4.78508E+01

Capture

7.73889E-O1
5.01595E-O1

4.99189E-01
3.53074E-01
1.40839E-O1
2.18251E-01

4.57970E-01
1.38752E-01
1.22548E-01
9.05792E-02

5.03369E-01
1.29758E-O1
2.07820E-02
5.42892E-O2

Tabel 4.

Grup

37

38
39
40

41
42
43

44
45
46
47
48

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Cross Section untuk Pu-239 dengan cr0 = 10 dan T = 500K

^bawah

9.61110E+O2
7.48513E+O2

5.82943E+02

4.53996E+02

3.53573E+02

2.75362E+02
2.14452E+02
1.67016E+02

1.30072E+02

1.01300E+02

7.88926E+01
6.14416E+01
4.78508E+0»
3.72662E+01

2.90229E+01

2.26031E+01

1.76033E+01

1.37095E+01
1.06769E+01
8.31521E+0O

6.47589E+00
5.04343E+00

p
^atas

1.23409E+O3
9.61110E+02

7.48513E+02
5.82943E+O2

4.53996E+02
3.53573E+O2
2.75362E+O2

2.14452E+O2
1.67016E+O2
1.3OO72E+O2
1.O13OOE+O2

7.88926E+01
6.14416E+0I
4.785O8E+O1

3.72662E+01

2.90229E+O1

2.26031E+01

1.76033E+O1

1.37095E+01
1.06769E+0»
8.31521E+OO
6.47589E+00

Fisi

4.97195E+O0
4.85040E+00
2.79729E+00

1.01517E+O1
5.07147E+00

7.48478E+00

1.04804E+01

1.11647E+O1
1.44266E+O1
1.33126E+01

2.57872E+O1
2.16891E+O1
4.28292E+OI
6.57052E+O»

1.63105E+«0

5.73341E+O0

7.89537E+00
3.23582E+01

3.32817E+O1
7.45885E+01
2.61376E+02
1.81625E+02

Capture

3.28371E-KW

3.31783E+OO
3.57640E+O»

4.47826E+00

3.07988E+00
7.99883E+O0

8.41966E+O0
5.75552E+OO
5.19264E+00

7.99386E+OO
6.23737E+00

5.04658E+00
1.96132E+O1
9.0O199E+O0

2.21106E+00

7.14100E+0O
6.15791E+O0

1.5O221E+O1
1.79924E+O1
1.86323E+O1
6.75856E+01
3.8635OE+O1
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Tabel 5. Tabel 4. Cross Section untuk Pu-239 dengan CT0 = 10 dan T = 500K

Grup

37
38
39

40
41

42
43
44
45

46
47

48

49
50
51
52

53
54

55
56
57

58

^bawah

9.61110E+02
7.48513E+O2

5.82943E+O2
4.53996E+O2
3.53573E+02
2.75362E+O2
2.14452E+O2
1.67016E+02

1.3OO72E+O2

1.O13OOE+O2

7.88926E+O1
6.14416E+01

4.78508E+O1
3.72662E+O1
2.90229E+01
2.2603 lE+oi

1.76033E+01
1.37O95E+O1

1.06769E+01
8.31521E+O0
6.47589E+00

5.04343E+O0

Eatas

1.23409E+03
9.61110E+02

7.48513E+02
5.82943E+O2
4.53996E+02

3.53573E+02
2.75362E+02

2.14452E+O2
1.67016E+02

1.30072E+02
1.O13OOE+O2

7.88926E+01

6.14416E+01

4.78508E+01
3.72662E+O1
2.90229E+01

2.26031E+01
1.76O33E+O1
1.37O95E+O1
1.06769E+01
8.31521E+00
6.47589E+OO

Fisi

O.OOOOOE+00

O.OOOOOE+oo
O.OOOOOE+oo

O.OOOOOE+oo
O.OOOOOE+oo

O.OOOOOE+oo
O.OOOOOE+oo
O.OOOOOE+oo
O.OOOOOE+oo
O.OOOOOE+oo

O.OOOOOE+oo

O.OOOOOE+oo

O.OOOOOE+oo
O.OOOOOE+oo
O.OOOOOE+oo
O.OOOOOE+oo
O.OOOOOE+oo

O.OOOOOE+oo
O.OOOOOE+oo
O.OOOOOE+oo
O.OOOOOE+oo

O.OOOOOE+oo

Capture

3.9573OE-O1

2.56359E-O1
2.59O52E-O1

1.89979E-O1
9.92170E-02

1.62674E-01

3.15266E-O1

1.19755E-01
1.01315E-01
8.39556E-O2

4.51718E-O1

1.37555E-O1
2.38681E-O2
5.19238E-O2
4.57737E-O5
6.11990E-O2

1.86825E-O1
3.13642E-04

2.03587E-01
3.79435E-O1
9.56101E-03

1.12517E-O2
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DISKUSI

ENDIAHPH

1. Apakah program untuk pemrosesan grup konstan ini dibuat sendiri? Bagaimana
verifikasi dengan program WIMS yang telah di-benchmarking?

2. Dimana keunggulan program yang Anda buat dibandingkan dengan program yang
sudah ada?

ZAKI SU'UD

1. Program ini dibuat sendiri dan sedang dikembangkan menjadi lebih lengkap.
Verifikasi direncanakan menggunakan perbandingan secara langsung dari kode
lain seperti NJOY, ETOX, MC dll atau dengan benchmark menggunakan metode
integral untuk menghitung k^, dan membandingkan dengan standard benchmark
yang ada.

2. Keunggulan/keuntungan praktis yang diharapkan terutama adalah kode ini dapat
diintegrasikan dengan kode-kode komputer lain yang telah saya buat seperti kode
difusi 2x3 dimensi, burn up, dan accident analysis.

R.S. LASIJO

1. Mengapa Anda mengambil data dari ENDF/BVI bukan dari JENDL-3?
2. Berapa persen perbedaan dengan menggunakan rumus Breit-Wigner dan Reich-

Moore?

ZAKI SU'UD

1. Karena secara formal seri ENDF/B merupakan library data nuklir standard yang
paling banyak dipakai di dunia dan penyebaran pemakaiannya praktis tanpa
restriksi. Juga pada ENDF/BVI ini telah diberikan formalsme Reich-Moore,
sehingga dalam pengembangan kode yang lebih sempurna di masa depan tak perlu
merubah library. Tetapi akan diusahakan agar JENDL-3 library dapat diproses
dengan kode ini.

2. Secara presisi belum dicoba membuat perbandingan khususnya untuk kondisi
normal (T> 300°K). Tetapi untuk T=0°K (tanpa Doppler broadering) pernah dibuat
perbandingan dan hasilnya tidak terlalu besar untuk tingkat kepresisian fisika
reaktor saat ini. Pada masa yang akan datang, dengan tuntutan kualitas data nuklir
dengan tingkat presisi yang sangat tinggi, penggunaan formalisme Reich-Moore
tidak dapat dihindarkan.
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