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A propagação d» ondae neutrônicas em meios não «u£

plieativac í investigada utilizando-se a equação do Tel£

grefista obtida da aproximação P. da equação de Boltamann

dependente do espaço, tempo « energia. A solução do pro_

bluma da propagação de ondas produzidas por uma fonte rro_

dulada settoiâalmentc, ê obtida analixando-ce as componen-

tes de Fourier de um pulso de neutrons introduzido numa fs_

ee do meio, com a freqüência característica. A amplitude

e fase do fluxo são obtidas corto função da freqüência em

meio consistindo*de uma, duas e três regiões, para estu

dar-se os efeitos da reflexão nas interfaces. Os resulta-

dos são comparados com aqueles obtidos da equação de Dift^

são que se faz negligenciado o termo da segunda derivada

temporal.

A dependência energética é tratada pelo método da

expansão em polinõmios de Laguerre. Assume-se que a fonte

pulsada é da forma de uma "Maxwelliana" distorcida, con

uma temperatura efetiva maior que a ambiente.

Grafite, água o água pesada foram investigados.foi

ueaâo o modelo do gás livre para a água pesada e

te. Para a água leve foi usado o nodelo de Welkin.
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The projection of t:ci:tre>: ;vit*.J* in non multiplying

media ii.- invests IJC ted enplcuing the Telegrapher1 s equal ion

obtained from th>; í» aprrz rotation of the tim, space and

energy (-'ependeni Foi iznar.K equal ion. relation of the

probl^r.: of propagation of siiutcoi-iixllii modulated count *-

incident on one face of thi: madiuK is attained by analvrinrj

tke Faultier corn.nncat of a pultun? scur-te intfi-dueed, fop

the an-vespondirsj frequency. The amplitude and the phase

of the flux are computed as e function of frequency in

media consisting of one, two and three regions in order to

study tke effecYts of reflection at the interfaces. The

results are compered with those from the Diffusion

aproxitaatCon obtained by neglectinç the term involving the

second order time derivatix'e.

the energy dependence is treated by the expansion in

Laguerre Polinoaialn. The pulsed source vass assumed to

posses a Maxwell ion distribution ttith an effective

tmrnpttraUtre higher than the ambient temperature.

Graphite, 'fater and Heavy Water were investigated.

Free Gcc model was employed for the Heavy Water and Graphite

Kernels and the ilelkin model for Water.
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IK1H0DUÇÃ0

Os estudos preliminares da propagação das ondas

neutrônicas foi feito por Weinherg e Sahweinler te Weinbcrg

e Migner . Ê devido a Vigner o estabelecimento do método

que consiste essencialmente de um absorvador de neutrons

ser inserido periodicamente dentro de um sistema nuclear,O

fluxo e analisado em termos da amplitude e fase, que estão

relacionados com diversos parâmetros de interesse para a

dinâmica do rea4or. Este método dinâmico de medir-se parã_

metros nucleares é superior aos nétodos estáticos.

Assim* aparecem duas técnicas distintas. A primei^

ra, de neutrons pulcadoa introduzida por Von DardcV , e. a

segunda, que introduz um feixe de neutrons térmicos com in

tensiãade modulada eenòidalmente, numa das faces do meio .

Esta pertubação de forma senoiâal irá propagar-se por todo

o meio sendo amortecida no seu caminho. A amplitude e a /*£

«I? estão relacionadas com vários parâmetros de interesse .

fiaievski e Horowitz mediram parâmetros na água pesada e

grafite, utilizando esta técnica.

A técnica de ondas neutrônicae apresenta probl£

mas mecânicos na geração de uma onda térmica senoiâal. £m



h: «ir a }>ro:^.:i ofeycçit dois parâmetros, amplitude e fase, en

comparação com a 1-Zcnica dc t.f.utrons pulsados que oferece

apenas um parâmetro, constante de decaimento, ela foi qua_

ÍÍC esquecida.

Foi Peres c Uhrig''* que mostraram a necessidade

do desenvolvimento de moduladores eletrônicos, como ^

cipal passo para o aprimoramento deste método, K também ,

imediatamente apêa o advento da técnica de neutrons

dos, importantes desenvolvimentos teóricos foram feitos ro*

7 8 f'Utilkin , Si-izaui e Puro hi t* , como exemplo, mostrando a re

lação que existe entre a constante de decaimento, com o

"Kernel" dc espalhamento do meio. Isto ê importantíssimo

tanto do ponto de^vista da física do estado sólido como

do física do reator. Em compensação, a técnica de ondas

ncutronicas limitou-se apenas a medir parâmetros nucle_

ares, ignorando o interessante aspecto do processo de ter_

- 19
ncilisaçao dos neutrons .

O espalhamento de neutrons lentos por moléculas

contendo hidrogênio foi tratado teoricamente pela primei-

ra vez por Fermi , que apresentou uma fórmula para a se_

ç.âo de choque de espalhamento por prótons, considerados cq_

p.io or.ciladorcB harmônicos isolvópicon. Apareceram em ce_

gu.ida : a teoria de Sachs e Teller , que consideram ac

moléculas como rotores clássica; rígidos; - o formalisrro

de Zcmeoh e Glauber , que levou a fórmula de Krieger e

Ilelkin pava <x seção de choque Je eopalhamento por tnole-



culac hidpogetu.-lz.' com v.mn r-ctruttwa arbitrária, na QUAI

as vibrações ztcZesulares r.ao tratuüat- quanti\wiente, >nbo

ra a translação a a rotação cr.Jam levadas em conta de una

maneira clássica.

14 — •

Mais ta>-ãe Htlkin substituiu, a rotação das mole

cuias pov um oscilaãor torcional para tratar o caso de uma

molécula com rotação restrita, e chegou a una expressão cn:e

permita calculai* a seção de choque de eepalhanrnto âif£

rcncial e total da agui. O modelo de. 'lelkin foi aperfeiçoa
7 5 7 fí

do por outros pesquisadores '

O objetivo deste trabalho ê estudar a propaffonão

de ondas neütrÕnçcas utilizando a aproximação P1 da equa

ção de Boltzmann dependente do espaço, tempo c energia,vin_

to que já foi estudada com dependência espacial e tempo

ral ' apenas. Com isto, investigar discrepSnciur. exioten—

tee entre resultados teóricos e experimentai)', de Perez ,

Vhrig e seus colaboradores' . Eles estudavam o problema da

propagação em uma e duas regiões de meios moderador es i)l .,0,

D90, GRAFITE). Utilizaram a aproximação de Difusão da e

quação de Boltzmann e deram um trata.ner.to desde o mais oirn^

pies, um grupo apenas, até o caso mais geral qua inclui a

dependência energética com expansão para dois modos em p£

linomioe associados de Laguarre de prireira ordem ' '

A distinção entre o prenente trabalhe e dos

sadores citados acína pode ser aeeir, relacionada:



"ifuscc. ...i-^ a .:: .•jxitnaç»»'.- ?, viu ÍV:ÍÍ-;.;\ÍO de Polt-zmann qua

'fva a .-~ ação do 'Jrlegrcfít-ia. Cc-. ii'to, propom-nosa CP«

liarrtcc. a contrilví?ão do ii:rr,o da sepunda ordexi da deriva^

âc tcn^o:-íxl, qur. L uesprt::;<i'Io ao >jVfvnr-ce « aproximação

de

2) Anai?'r.:ii>tvs o ca::c para «.;.?, duas e três !•*';?.£

ccs.

ZJ Hear "kernels" de cspnlfi ::::cnín qut dcrcrev.vn m£

lhev o prc/(ies80 de tensmlização, victo quc for urada a a

proxinação para ur, gás pevnâo nos trabalhos anteriores. Do

ponto de vi'ota 4í> processo de temalização, ê uma aproxima^

ção muito pobre.

Vtna outra hipótese levantada por Perez e Uhrig é a

expansão ca dois modos, na parle encrçc.tica do fluxo, ser

insuficiente. Da nesrta maneira que elee, não poderemos ove

riguar tal hipótese por limitações eonputaeionais.



CAPffULO 2

PROPAGAÇÃO DA ONDA NEUTRÔMCA EM htODERADCRES

Quando a energia do neutron incidente e da me ema

ordem de orandisa da energia ar.cociada com o movimento do:-

átomos no moderador, o problema de se estudar a terntaliza^

ção torna-se extremar.e -te difícil. Primeiro, on pronesso?

elementarest isto é, o espalhamento de neutrons lentos por

moderadores sólidos ou líquidos, vão muito complexo, e ain_

da não estão bem explorados. Segundo, sempre que a lei de

eepalhamento ã conhecida, caimos em problemas matemáticos

extremamente difíceis, poie as expressões não são simples.

Mesta faixa de energia os neutrons podem ganhar energia

do moderador. Este fenômeno, associado com a absorção e a

fuga do meio causam uma distorção do espectro "MazvelliancP.

Terceiro, é que os espalhaâores em uso apresentam diferen-

ças marcantes, alguns sendo muito mais complexos que os

outros. Poucos moderadores podem ser tratados teoricamente

de uma maneira preoisa, e isto oonduz a uma grande varieda_

de de aproximações e modelos especiais.

A interação neutron-moderador ê introduzida

vês do "kernel" de espalkamento t (E •*• E') áE' que expreg

sa a probabilidade por unidade de comprimento que um neu-

tron de energia E, seja espalhado para o intervalo (E't E'+



àEf).

9.7 - Equação de Boltzmann e "Kernel" de Espalhamento

A equação de Boltsaann para neutrons num mexo

gênco e não multxplxeatxvo ê daâa por

» \t *f** ̂ * s* ti * lt^E' *^»^* E» *'* ̂  • ̂  *f?,o,£r,t;=

-14 (E**E,tíl-> tí )*('rji,?',t) Jfl* dE' , (2.1.1)

onde

• fr, JS, E, t) é o fluxo angular;

rio vetor posição do neutron;

uj R cão as direções do neutron antes e apõe a colivão

respectivamente;

El E são as energias do neutron antes e após a colisão

respectivamente,

tio tempo.

O fluxo e a corrente são definidas como:

*(r, E, t) - I $(r,ti,E,t) dü , (2.1.2)

J
(r,tí,E,t) $ díí (2.1. Z)



Com a finalidade de separarmos a dependência dive

cicnal de Bq. (2,1.1), expande-se o fluxo e o ''kernel" da

espalhaaento em termoe de harmônicos esfei*ioos" , do • S£

guinte modo:

Sm
$(r,H,E,t) = l l *"(r,E,t) Y*(fi) , (2.1,4)

m=o n=-m

- f
onde,

\i = u'. Ú é o cosseno do angulo de espalhamentc

no sistema de laboratório;

RI

e

Pn(v) = sen11 8=—JJ Pm(v) é o polinômio de Legendre as_

BOeiado de ordem m e grau n,

P (]i) ê o polinômio de Legendre de ordem m.



O c ç são os ângzilos polar e ar-irrutezl, respectiva:-cr.
te.

Assim, os momentos ão fluxo e do "kernel" de es

palkanento são definidos respectivamente por:

, t) = \ Xytl) í?As,t; dfl , (2.1.C

2 r
Vw.tV*) I (E'+B,V) d\i (2.1.7)

j_2 m o s o o

Mostra-se facilmente que,

cos 6 = X°(fo / N° , (2.1.5)

*($) - 7~J (h 1 /?. J!rJ , (2.2sen O cos « - [!*($) - 7~J (h 1 /?. J!rJ , (2.2.9)

sen O sen * = Fljf^ -f y ^ r & l /2j i?j , (2.1.10)

Combinanão-se as Eqs. (2.1.8), (2.1.9) e (2.1.10),

com a definição de corrente, Eq. (2.1.Z). ohega-se a c£

guinte expressão:

3(r,E,t) = n [$](f,E,t) - ç'1 (r,E,t)] / ?. v\ -

- v

n° (2.1.11



No caso de uma placa infinita, as Cí.cnsões $• -. •.

versais sendo infinitas o primeiro e o segundo termo c-u

Iam-se por simetria em relação ao eixo z, e a corrente ps

sa a depender apenas de z na parte espacial. Então,

J(z,E,t) = — (2.1.22)
tr
*1

A aproximação P. da equação de Boltzmann, i ob-

tida substituindo a Eq. (2.1.4) e a Eq. (2.1. S) na Equação

(2.1.11), multiplicando-se o resultado por T ,(Ji) e inte—

grando-ce sobre todas as direções, mantendo-se apenas os

termos correspondentes a tn~O,l e n=-l9O,l. Desta maneira ,

a aproximação P. fica descrita pelas equações;

- ~ JJz,E,t) - - - ~
V 9í z l 1z

(2.1.13)

í- — *(z,B,t) * •- 2. j (g,E,t) * T- *(z,Eft) ,
v 3í 9z * '

(2.1.14)

onde

(2.1.11)

Oo operadores e os momentos de espalhamentos não

definidos por :



*o ft» - dS1 ll^E'+E.I-y/Z

(S.I.16)

TJ f(E) = dE* lJ(E'+E)-lt(Z')6(E
t-E)\f(Et) ,

(Z.I. 17)

I (E'+E) = I (P'-B) , (2.1.18)

(2.1.19)

O primeiro momento, %O(E'-*E), representa o espa-

lhamento isotrSpico do meio3 e o trenundo momento represe^

ta a correção de primeira, orders (linear) para a anisotvc

pia angulai-.

2.2 - Modelos Teóricos de Ecpalhamcnto

A dificuldade envolvida na investigação teórica

da termalização do neutron, no caso geral, aumenta drama-

ticamente com a sofisticação do "kernel" de enpalhamenlo.

Os operadores T c T. são definidos en termos destes

"kernels". Portanto, c necessário que utiliza-se modelos

que descrevam com a maior precisão possível o espalhamen-

to dos neutrons.



.-•-.". *:• •«..-•!.'» ?i"\-?.--~ nt£lis\i*ri> para descrever a

.." .7íV:•-:••.. rspGÍh:idr.'? é u met:elo do gás livre*E£

te aodr". .-.raia . .•• nutras espalhadores conto partículas It

vrfc3 dit :. ' IJ-JCZ :r .i.-.ztosniej «•-•» equilíbrio tirmico a umc *«2_

ã ). ffío é um MOCCZO

de interesse não são em

geral -j'-"-' KOKO-V '.^.isos, os ^autrons não colidem eon ãto

nos ínãi" '-iuais ;..• • s'.i cc-n tiolicules cono um todo, ou eost

ãtcr.ios ti- U-.ÍC re-i.- ctristetina. Brovn e St. John introdu

ziram cjio.;;--:í̂ »aíí r.i?9 no modelo do gás livre. Um delem S

o conceit.* de »rr? r^src efetiva para os prótons (ou deute^

rons) lirfi-Jos na âjfa leve (ou água pesada). Conseqüente"

mente, poder03 considerar o espalhamento pelo próton liaa^

do a uma r.zlêc*la como se fosse causado por uma partícula

livre CH~C r*a$*c depende da massa e estrutura interna da

molécula.

0 próximo passo para refinar o modelo de espalha^

mvnto considera a molécula inteira, em vet dos átomos «£

palhadores individuais, como unidade dinâmica básica.Trans^

laçâo da molécula cono um todo, rotações e vibrações dos

núcleos em torno de suas posições de equilíbrio são leva-

das em conta.

A teoria do espalhamento de neutrons por molécu-

las foi, pela primeira vez, rigorosamente formulada por

Zemaoh e Glauber . Para o que ee segue, será necessário

introduzir o conceito da função intermediária de espalha-



svmtc ;*, -T terac- da quttl t A>Í^WIÍS.-O para c- cepalhcren

to c* f.í i'-rula* é HCH&la*-n?*r K<fsent}0?v-'do. % * definida

por Zrttrn^h o Glaxb^r *" mtrav^s da ex

de ckoqu* diferencial de Vi-i"lharz3iz:-

2 * » —
por Zrttrn^h o Glaxb^r *" mtrav^s da expressão para a aeção

onde,

.!/?

(t.t.l)

B'.,E tão as energias inicial e final do neutron;

Í i o angule dc e-pzZhc-enic no si siesta da 2a

boratõrio;

asbs I"1""' a*f * a *aeao &* choque para o átomo

ligado, onde K é a rtaesa do átomo espalha—

dor;

0 . i o valor assinõiico da seção de choque de

espalhananto no Unite fie altas energias.

K ia transferencia de quantidade de movimen-

to em unidades dc f..

Para o modelo do gás livre, podemos usar este /cr

malismo quãntiao desenvolvido para o espalhamento de neu-

trons, para obtermos a seção de ekoeue para um gás monoa-

tômico. A função intermediária d« espalhamento eorreepon-



dtute, segando lemtoh * Clamber , « fterita

0 * a t«*|>^ratar« absolute.

4 *Hfc.-?titii<f«* rf« Bo. (2.I.H na Fc. (1.2.1) nos leva

expressão do tipo;

F- A I— *r I *• I I f ..I 1 -** /«»t •.* i I,
*»•-/• ~~~ I . I I I «-.pi— JI6 «• / I,

• #» L»w«*J IF* J L xrk* tu J

(2.2.J;

oito inteçmda mm 9 no» I «HI «T M«CCMI expressão obtida por

Vigner e Vil kins por mitodos totmlnont* clássicos.

A mprosir-.ação pmra mm gis pesado c fcitn admitxn

do-sc cue a mossa dos itonos do meio c muito one a do nc*i

tron incidente. A vantagem do uso deste node Io í cue ele

oferece uma expressão analítica para o 'kernel" de espaUa

mente Esta aproximação i feita esper.dindo-se a função

intermediária de etpalhamento, Eq. (2.X.2), em série de



Taylor i toman:o-.-, ••; « p (.•';;'•••; "~ ,?>••.' '.•;••>>• cCroa i:<?x>mos. P<~ ito

isto, octi-.m-ee u<: n-.omen'.'-i- ••»>•.• e.V'.7u--'.'jr:e»to « a

r- r ! / 2 f

T(ErV') l(P}(t>)\ ; (Z.P.i)

onde

A s E - E',

dwn
(jt)n edwi dt

Tara meios oomo o grafite na forma amorfa, o mo-

delo do gáe livre descreve relativamente bem o eapalhamen

to doe neutrons. Mae quando tratamos com moderadores oomo

a água leve, a situação se torna mais complexa. A dinâmi--

ca molecular da água ê em alguns aspectos simples e em ou^

tros muito complicada. É sabido por exemplo, que existem

três modos discretos de vibrações da molécula de apua

(Hr0): 0.205, 0.474 e 0.488 eV , que foram observados per

espectroaoopia do infravermelho. Os modov rotacionais a



transi acionais da molécula não eaot contudo, muito eimples

de descrever» Como é sabido, a água é considerada um liqui

do associado, onde moléculas estão ligadas através de pon

tes de hidrogênio, .

So tratamento de Mae Murry e colaboradores , os

efeitos intermoleeulares são incluídos considerando-se a

água como uma mistura de 10% de moléculas de U J3 livres jun

tam ente com 45% de cada um dos dois agregados nos quais as

massas efetivas para espalhamento do neutron pelo II são 75

e 150. Uma outra aproximação nimples é aquela em que a ro_

tação molecular é representada por um oscilador torsional

com uma freqüência discreta - (modelo de Welkin ), ou com

uma banda continha de freqüência (modelo de Haymood ). As

translações neste caso são consideradas livres.

O modelo de Nelkin ê boseada nas seguintes

magoes :

a) A translação da molécula como um todo ê descri^

ta pelo movimento do centro de maesa. A função intermediá-

ria de espalhamento correspondente ê dada pela Eq, (2.2.2)

com M=M , onde 11 é a masca da molécula,o o

b) A rotação da molécula é impedida por moléculas

de água vizinhas, e a rotação restrita foi substituída por

um OBoilador com energia w., = 0,00 eV e massa rotacional e
" r —

fetiva mr. Esta massa foi calculada de acordo com o forma-

liemo de Sachs - Teller mas com uma pequena melhoria dç



vido a Krieger e líelkin , encontrou-se m^ = 2.32 em vez

24 -âe 1.884 determinado por Brown e St, John . A função in

termediãria de espalhamento ê a de um osoilador harmônico

isotropieo com freqüência v e massa m :

X(ktt) =

(2.2.6)

onde n é a ocupação média de occiladores com energia w, Í£

to é,

,. J: •«- *
<>•>•»

- J

o) Welkin aeeumiu também que os estados 0.474 e

0.488 eVj correspondentes aos modos vibraoionais, formam ten

nível degenerado em 0.481 eV com uma massa vibrado na l e/£

tiva igual para os três modos, m - 1.9S. A função interme^

diária de espalhamento é a mesma da Eq. (2.2.6) com o sub_

índice r substituído por 1 e 2 e my por mp.

Assim, a função intermediária de espalhamento to^

tal pode ser escrita como o produto,



ee a scum irmos que os diferentes graus de liberdade não in

teragem entre si.

A seção de choque diferencial correspondente a

esta escolha de pode ser calculada usando-se o formality

12
no de Zemach e Glauber , Eq. (2.2.1). Teremos :

1/2 f .1/2 - 2 1

(2.2.9)

onde.

o v - 81.2 barns
BD

m =M= 18 X
0 X

E = T s 0.0255 eV

!? • I», wp tank (vr/2T)] "
2



w - 2.32 c a massa rotacxonal ;

v. ~ 0.205 aV ;

t , ' 0.481 eV

m - 2.95 c a aasea vibractonal ;

A = 0.0971 eV ;

B - B , v^ eenh (»/2T) = 0.10$ eV ;

= 0.06 eV .
F

As seções de choque para ganho de energia são de

terminadas a partir da condição do balanço detalhado,

(2.2.10)

Or, valores das constantes apresentadas acima, mo,

dificam-se de acordo com o intervalo de energia do

tron incidente.



Aa seções de choque calculadas a partir deste «£

delo estão de acordo com os valores fornecidos pelas tabe

27
las (BHL-32S) , provando a validade do modelo,

Um aperfeiçoamento do modelo de Welkin foi intro^

duzido por Koppel e loung . A única diferença reside no

tratamento anisotrópico dae vibrações em contraste con a

natureza isotropica da molécula de HJO assumida no modelo

de Hei kin.

Seria plausível que o modelo desenvolvido para a

água leve, pudesse também tser usado para descrever o espa^

lhamento de neutrons na água pesada, mas existem objeções

para este procedimento. O formalismo desenvolvido nesta Se_

ção só é válido para espalhamento puramente incoerente ,

isto ê, espalhamento no qual os efeitos de interferência

são desprezados. Sua aplicação a água leve ê justificada

somente porque os protons espalham incoerentemente f isto

não é verdade para temperaturas muito baixas, onde pode

haver interações entre os spins). Para a água leve o . -

= 81.2 barn e a = 1.'79 barn. Em compensação o espalha-

mento no deutério I largamente coerente (o J=7.$ barn e

a « S.4 barn), e espera-se que os efeitos devido a in*

terferência desempenhe um papel importante no processo de

eepalhamento. Os cálculos da seção de choque levando en

conta esses efeitos ainda não se encontram na literatura

cientifica.



S.3 - A Equação do Telearaficta e a Propagação da Onda N-ou^

trcnica

Da aproximação P- da equação de Boltzmann,obtém-

se duas equações integro-difereneiais para o fluxo e a eor_

rente, onde os dois aeham-se acoplados, Eq. (2.1.13) e Eq.

(2.1.14).

Com o objetivo de eliminar a corrente das equa^

ções, aplica-se o operador %— na Eq. (2.1.13) Í - ~ na

Eq. (2.1.14). Subtraindo uma da outra e substituindo ̂- J
02 Z

da Eq. (2.1.14), ehega-se a equação do Telegrafista para

o fluxo.

T

(2.3.1)

Mo caso de neutrons mono energéticos, esta equa-

ção se reduz a equação de difusão quando for desprezado o

termo de segunda ordem da derivada temporal.

Uma transformação de Fourier definida por:

$(z,E,t) dt , (2,3.2)-itít

/— »



transforma a Eq. (2.3.1) para o espaço das freqüências,que

se escreve como :

* Ti l>

(2.3.5)

onde

= + (z,E,v) . " (2.3.4)

As componentes de Fourier da fonte, na forma de

pulso, sao as ondas com freqüências características que

pro pagam-se através do meio. Desta forma, da solução do

problema com fonte pulsada, no plano transformado, obtém os

os resultados com fonte modulada senoidalmente com a fre-

— 22
quencia da transformação

Definindo o operador H como,

2
—R - iw (— T * T- —J
v

a Eq. (2.3.3) reduz-se para,

(2.3.6)



O efeito da fuga tiowverczl ::.<'?.-« plaea finita c

corrigida por meio da introdução do "cackling" transverc.^

supondo-se a existência de somente o medo fundamental na

distribuição transversal do fluxo. A Sq. (2.3. (•) pode en

tão ser escrita eono :

- BZ) $(z,E9v) = Bt(z,Zt»), (2.S.7)

onde,

(2.Z.8)

c o "Buckling" transversal do meio propagador, a e b são

as dimensões tranversaie do meio (Pig. 1).

O objetivo deste trabalho é estudar a propagação

de um pulso ou ondas neutro nicas em meios não multiplica-

tivos. O meio propagador ê mostrado na Fig. 1. As duas re

giões possuem as mesmas dimensões transversais. A segunda

ê considerada infinita para uma simplificação dos cãlcu^

los. Um pulso de neutrons cujo espectro e conhecido é cç^

locado na face da primeira região.

Estamos voltados para a interação que ocorre na
»

interface dos meios, Quando a onda neutrõnica atinge a in

terface, uma parte ê transmitida e a outra S refletida.E£

ta onda refletida interfere com a onda incidente na re



gião 1 (Fig. 1).

22 —
Pera3 « Uhrig apresentam duas soluções para «

t« problema de duas regiões. A primeira baseia-se no tra

17 22 —

tamento feito para um grupo * . Apesar de nao dar bons

resultados, como pode ser visto na Pig, 2, possui a vante-

gem da existência d* soluções analíticas e a fisica do

problema ê vista de um modo mais atara* A segunda, consi-

dera a distribuição de energia e o fluxo ê ex\m.ndido em

polinõnios de Laguerre tendo uma "Maxvelliana" eomo fun

ção de peso. Em todas duas soluções, i usada a equação de

Boltzmann com a aproximação de difusão. O fluxo expandido

toma o seguinte aspecto:

(z,E,v) = M(E) I Eç(z,v) (E/T) ; (2.3.9)

onde,

M(E) s £5 e~E'T (distribuição Maxvelliana) ;

Lo (E/T) é o polinômio associado de Laguerre depri

ra ordem, normalizado ;

Eo(ztv) é a amplitude modal.

Definindo-se uma nova variável adimensional,

t = E/T ,



a Eq. (2.3.9) pode ser escrita em terete? dccta nova trar&t

vel,

- H(t) (2.3.10)

que substituindo-se net Eq. (2.3.7), multiplicando"se por

^ * integrando-se em (o,»), chega-se a:

para

onde defini-se,

dtli"<c) BUMa (2.3.12)

= 0, 1, 2.,. ea = 0, 1, 2.

Em termos de integrais B pode ser escrito como:

(2.3.13)

e.



*** de Lç2'(t) fat*

'o

c- . ' • t (1.3.U)

* il"u. it'Ijfe'-tJ ltW> e1 «"c'tJ"fc';;

»«» ' " ' *
in

f rfc"
' A

(t.S.lS)

(2.S.1S)

' A

« . " ' I»'fej,

' « « = *

(2.9.17)

(1.1.18)

L re ••«;«'

(2.1.19)

l / 2

(2.1.20)



' O

(1.3.11)

A Eq. (i.S.ll) poã9 8*r cserita sob a forma matrix

oi*l, ma ̂ »«I eontidsrando apsttas dois modos, t«rones.-

M +9*

oo mx.

l*

ol

l. 3. 22)

apresenta o aspoeto simbólico.

*^í = UÍ (2.3. 23)

So admitimos uma oquação do auto-valor, a tq,

(2.3. 23J transformas* on;

(\* 1 - H) í s 1 , (2.3.24)

onde,

t i a matriz coluna do auto-vetor;



Me; mttris dmo momentcs K dm dimensão 2x2

i-io pmrm *!*»**

l e a mg triz ;

o ê a matriz oolmma nalr ;

ultima aettaçsa, do

results mm •fn«-/ã« biqttttdredm pmra 0 auto-valor X ,

do emda pmr *99O ?i*d0 m tm uuto-vctor. A •frl*p«# morel

ro. «* «tmplitmdos modori* o mseritm momo 0. tomm. do cmdã

Í

onde k i o xndieo da rooião.

Doota maneira, tomos oito oonotantoo a oorom rf«

terminadas para eada moio. Voltando-99 a equação do úuto-

valor. Bo. (2.9,24), podonot obtor uma rotação antro A A

o Aj^. , reduxindo-99 aooim para a motado o numero do

core tantos, quo 99rão rooolvidao aplieando-90 a* dovidae

condições Í9 contorno. Portanto, da Kq. (2.9.24), tororzoo:



Jk) _ a.(k))s - (n[h) * (k)

H
(k)
01

(2.3.27)

H(k)10 (k)

(\ B2) *"
(2.3.28)

vzra:

(It)
Escrevendo o fluxo em termos das constantes A. . ,

a

(2.3.29)

onde

aj

00

(k)

ol

se a = 0

(2.3.30)

se a = 1

As condições de contorno a serem aplicadas são

22

as mesmas usadas por Peres e Uhrig no tratamento de un
grupo, com a diferença que a expressão para a corrente ê



obtida da Eq. (2.1.14). Aplica-cv na mesma tma tranr.forma^

çc.0 de Fourier * na expressão rcoultante t ubstitui-se a

Eq. (2.3.10). Procedendo-se da tnesma maneira feita na o£

tençâo da Eq. (2.3.13), obtém-se:

3 r(k)

(2.3,31)

(k)onde define-se u « como,

(2.3.32)

A integração em z da Eq. (2.3.31), leva ao e<?

(k)guinte resultado para J (ztxs)

'?><*."> - f
(2.3.33)

onde C(w) é a constante de integração que depende de v.

Tendo definido a corrente, podemos aplicar ao

diçõcB de contorno. Estas são:



* 0
z -

ii)
z-interface z=intcvface

\\\)
z^interface * * z-interfaoe

iv)
z=0

onde S(c,w) é a transformação de Fourier da fonte.

*̂ - - (2)

A primeira condição impõe que 4» (z,e,w) seja

finito quando *+•». Os coeficientes das exponenaiais posi^

tivas devem ser zero, porque não corresponde a solução /£

Bica. Com isto elimina-se duas constantes.

A segunda condição requer a continuidade do

xo na interface,

\BM(e)\B(0
2)(h),w) [1} (z)\

(2.3.34)



Multirlisanâo-::? r.mbos or, lados pov L (c) e in
1 o —•

?:•?<?-se em (o,—) em , obtém-se,

E(o
1) (htw) = E

(
o
2) (h,w) . (2. 3.35)

Operando da mesma maneira com L-

=E(J
2)(h,tí) . (2.3.36)

A terceira condição de contorno requer a ^

dade da corrente na interface. Usando o mesmo procedimento

anterior, chega-se que J (k,v) e J. (h,w) terão que ser
(2) 'v (2)

iguais a J (htv) e Jj (h,w) respectivamente. Integrando^

se a Sq. (2.3,33) em (h-ô, k+6) para um 6>o e fazendo-o ten

der a zero, obtém-se:

J(
0

V(h,v) = J(
o

2) (h,tí) ; (2.3.37)

h,tí) . (2.3.38)

A última condição de contorno estabelece a rela-

ção entre corrente e a fonte. A corrente na direção posit£

i>a pode eer escrita em termos do fluxo e da corrente total,

* ~ J(1)(*,t,U) (2.3.39)



Hultiplicando-se a Eq. (2.3.3$) por L(R
2) (c) e in

tegrando-se em (Q»m)> obtem-se:

4" *fi2)(°*tí)* \ J(i* (0,0) ; (2.3.40)

onde»

S(c) Lo(c) dc . f. = 0,1 (2.3.41)
P

Tendo estabelecido estas relações, o sistema de

equações estará determinado e a resolução será feita usan

dose a regra de Cr amar. É conveniente lembrar que as ma-

trizes são complexas.

Simbolicamente, o sistema ê escrito sob a forma

matricial,

[C]W " I5] *' (2.3.42)

onde

I GJ i a matriz complexa dos coeficientes A, .de

dimensão NxN onde f:=6, caco de duas regiões,

ou 11=10, caso de três regiões;

\ A \ é a matriz coluna complexa formada pelos £
(k) —

lemento6 A./ de dimensão fíxl;



L SJ * c m c * r t 2 coluna real formada pelos moncn-

tos S- de dimensão Nxl.

Haste ponto, pode-se dizer que a solução para o

fluxo Sq. (2.3.29), está. completamente determinada, Conto

estamos interessados apenas no fluxo total, i conveniente

integramos antes a Eq. (2.3.29) em todo o espectro de £

nergta. Isto nos leva a,

4 (k)
l A(V eX . z. (2.3.43)

3=1 °3 3

A^amplitude e a fase do fluxo podem ser determi-

nadas definindo-se antes,

(k) _ Jk) . R(k) . .

A Eq. (2.3.42) pode ser separada nas suas partes

real e imaginária. "Procedendo-se assim, ternos.

i*i

(2.3.16)



Para escrevermos o fluxo em termos da fase e da

plituàí., define-se os dois respectivamente como :

= t
co.

- COQ

ik)

]••••'

••• k

- C<o)> .en

.

(2. $.47)

•1

1/2

(2.3.48)

Apôs o desenvolvimento de todos estes pontos* o

próximo passo será escolher a expressão que será utilizada

para representar a fonte usada nas experiências.

2.4 - A Fonte de Neutrons

Tanto do pontO' de vista experimental como teórico,

o fonte de neutrons térmicos tornou-se um dos probiemae mate
•r 22

críticos deste trabalho. Perez e Uhrig descrevem assim

todo o processo de obtenção de uma fonte quase térmica:

"com o objetivo de termalizar os neutrons de 14,1 MeV



venientes da reação (D,T), um tanoue tertsalisadar foi COKÍ:

truiào para eliminação dos neutrons rápidos e epitérmiaoo.

O último requisito é muito importante para assegurar uma

pertubação unicamente com neutrons térmicos, Este tanque

termalizador e constituído de uma parte de ferro, para

frear os neutrons rápidos por colisões inelãoticas ate

uma região de energia que a água seja mais efetiva no pro-

cesso de termalização. Um bloco de grafite protegido com

alumtr.io foi introduzido para agir como capturador de neu^

trone e prevenir a excessiva absorção pela anua. Colocou-

se também uma seção de parafina pura de IS cm de espessu-

ra para aumentar a razão entre os neutrons térmicos e ep£

térmicos. Medidas da densidade de neutrons através da fa

ce do sistema tanque termal izador, mostraram uma dietribu_

içao com um pico no centro da face. Para contornar este

problemaj uma placa de 10 cm de espessura de grafite foi

colocada para aproximar-se a uma fonte planar".

Estas foram as dificuldades experimentais para

a obtenção de um pulso quase térmico. Analiticamente ain-

da é mais difícil descrever-se esta fonte, principalmente

por estar limitado a apenas dois modos na expansão energy

tica. Resolveu-se então que a fonte seria representada por

uma "Maxwelliana" distorcida. Assim sendo,

adotou-se

S(E) âE = S° ~ e~E/TK dE ; (2.4.1)
T



onde S° ê a amplitude da fonte e T„ a energia media para

esta distribuição. Sm termos da tenperatusa real ambiente

T, S(E) pode ser eserita como:

S(E) dB = S° y2 ̂  e~
yK/T dE ; (2.4.2)

onde y ê a razão r/ro- Em termos da variável , a Pq. (2.4.2)

pode ser eserita como:

S(C) de = e~yc d . (2.4.3)

Assim senão, os momentos S e S. podem ser obtidos

através de uma integração simples da Eq. (2.3.41),

dl S(t) (2.4.4)

d S(t) L^ (z) s S° /$ (1 - h .

(2.4. i)



i. RESULTAliL'S E CONCLUSÕES

Calculamos a amplitude e fasc do fluxo para cada

meiv e sistema de uma até três regiões» Usamos em todos

os casos uma fonte do tipo "Mazuelliana* distorcida, Sq.

(Z. .2), com uma temperatura efetiva de J\_ = 400°K.

A Pig. 1 mostra o modelo teórico dos meios propa^

godoves. As dimensões usadas nos cálculos são as mesmas

daz experiências de Perez . Estes valores são: 44.7 x

x 71.0 x 12S.0 cm, que fornece para o "Buckling" transver^

2 "Z ~Ê
sal o valor de B - 0.5961 x 10 cm .

Os cálculos doc elemtnloa da maiviu u* termaliza

ção // fi nos custou uma boa parte do trabalho, devido a

problemas de convergência no método de integração emprega^

do. lía parte energética utilitários Gauss-La guerre desde

dez até quarenta modos . Na parte em M usamos Gauss-Legen,

28
dre com trinta e dois modos.

A escolha do "Kernel" que representou a seção^

de choque de espalhamento obedeceu a vários critérios:

1) que os valores da seção de choque total assim

calculados concordasse o melhor possível com oe valores

27
fornecidos pelo 3'IL 325 ;



2) qua os parâmetros nucleares calculados aost £e

se nestes modelos concordassem ÍOM os dados medidos expe-

rimentalmente, apesar de que os valoras experimentais rfi

ferem de uma tabela para outra, diminuindo a precisão. A

seção de choque de absorção do grafite aumenta muito na

presença de impurezas.

Baseados nestes dois critérios que julgamos bãei

cos, escolhemos o modelo de Selkin para representar o

ecpcZhamento na água leve. Para c grafite e água yv~a.la

escolhemos o modelo do gâs livre sem aproximação pare um

gás pesado. Esta escolha foi que melhor ofereceu concorda^

cia com os valores experimentais comparados.

A seção de choque de absorção usada foi do tipo

Za(B) =

onde t é a seção de choque de absorção térmica
ao

Desta maneira calculamos a seção de choque total

para vãriao energias e para cada substanciai Paralelo a

isto obtivemos o coeficiente de difusão térmico para os

três meios estudados. A tabela I resume alguns principais

parâmetros nucleares. 0 coeficiente de difusão térmico

foi calculado usando-os estes modelos, 0 maior desvio foi



encontrado na água pesada. Isto ja era esperado porque o

modelo da gás livro descreve muito mal o espalkamento em

moderadores liquido a alem disso a dinâmico, molecular da

ague pesada i tão complexa quanto a da égua leve, Podemos

ressaltar qua o modelo de Belkin para a água descreve

com uma precisão rasoâvel e espalhcmento dos neutrons.I"«s

tandc os modelos com dedos experimentais, foi uma boa «t

ntira que encontremos de tsvaliar a extensão do erro9vis to

que una análise rigorosa tomaria o trabalho nttito difxeiU

Em seguida paseanos a montagem do programa para

o cálculo da amplitude e fase do fluxo para uma, duas e

três regiões. Este não apresentou nenhuma dificuldade r*

levante.

Antes da discussão dott noscott resultmion ^

eos, vamos examinar alguns resultados experimentais e te£

rico* de Peres .

Ma Pig. S vemos a discrepância entre os resulta^

dos teóricos e experimentais, líota-ce nitidamente que o

tratamento incluindo o efeito de termalixação e somente um

pouco melhor que o de um grupo. -x

t interessante notar que a primeira eerie de ex

perimentoa foram feitos usando uma fonte modulada *enoidal_

mente. Os neutrons eram produzidos pela reação D-T e po£

suiam uma energia média de 14 lleV. Para termalizar estes



neutrons, foi neeeesario introdaxir urn tanque tormalizmêer

quo ere «••plré» 'torn os meios preyegadore*. A rogiao I en:

grafite na forma mmmrfm, 0 « reg ice t «m õ<r«« pe««eía. 4

Pig. 3 mostra « mmplitmd* dp fluxo pmr* wmrimk poaiçõta ,

na primeirm rogiio, 0m função dm frequôweim. Moto 0 fonõ-

moito que «.pmrmce mnmlogo a figures do interfmrmneim. sito

houve nenhum indicio de tal fenômeno ttoe resultmdos teêr±

00» (Pig, 2). Fere* l«venta mlfwsss hipótote* mm tenteti-

»« de expliemr os fenômeno*.

Da utilizmçmo de mpenmt dois modoe dm expansão

energética em polinómios associados de La,§uerre arm ÍRCJU

fiei ente;

l) dovido a introdução do tanque termalisador ,

talvez o que tivesse na realidade observado fosse um fenõ

mono de trms regiões;

9) 0 finalmente a necessidade da manter 0 terão

de segunda ordem da derivada temporal da equação do Tele

grafista que a equação da Difusão despreza,

Ainda foi feito uma segunda sírio do experimentos,

só que a fonto de neutrons usada era da reação p-Li. A £

nergia média era de 2$ keV dos neutrons assim obtitos.Ccn

isto foi possival diminuir o tar.anho do tanque termalize-

áor. Com o objetivo de eliminar qualquer efeito da acopla^

mente entre o tanque 0 as regiões de propagação, estes fo,

rax afastados um do outro. Ho lugar de uma fonte modulada



smnoidclacnte, intrmduzitT-aa tea pulse dm nmutrmns. Om r»

mutinies r#»«I«-~»i? fiic • fenmmmw* dtsmmaremeu p»r emmple-

t# . jr«d M I * *« vim* figurma mnilomo m intmrfmrmnmim. A

amplitude dm / l itr* arm simplesmente atenmadm a medida mum

m freaueneim mxmentawm, fmxe*de s*p»r s*r mm femãmeme dm

trãt regime* aimilar me- mfeito Mtezsauer nc mtiem.

Bmmae- prCaeiro ease mmmliz&dc fox c de dmma rmgi

ãea grafite MJ>. A Fi§. 4 « elueidaiivm mmmittm mm mpmreci^

•«Ht0 de attmlmumr fammmemm mttmlmgo mma mnamntrmdma Mr* rz

p«ri«KCM<. O ftuxc m emlcutmdm pcra mlmwmme pmmifme* pro,

simes « fmmtm. O tratamento parm um a dois modo a mio «pi*£

sentaram KM diferençm au«lit*tiva mmrcmntm. A expmnsão pt±

rm mm sacdo represent* m part* "Fmjcuellianm" dm fluxo. O

segundo modm descreve m corrução Ar. primeim urdem do cort_

pmrUmento mmm "tiaxwmllimttm"* Estm correção é 9istm emmo a

diferença entre ms duma eurvms. foltando m expressão pura

m fonta, Em. (1.4.1), *emos que mumnto mmior a m presença

dm neutrons nmm tmrmimms, maior será o valor dp momento

Sy Parm m mmso da mmm fonte puramente mHaxuallimnmm ,

Tm s T a o momento S. * zero. à fim. S iluatrm m mesmo ca

so para mmm posição mmis afastada dm fonte (s = $9 em).Ho

tmmos que pmrm freqüência mais altas a distinção entre os

diferentes trmtanentos modais S quase nenhuma. Uma expli-

cação para este fato m que nesta posição jm se deu una

termalização apreciável dos neutrons e a presença de neu

irons não térmicos í muito pouca tornando a diferença rn

tre um e dois modos também pequena. Como para altas fr£



qitTtnoias a atenuação c muito grande, ceia diferença c muj£

to redu-.iãa. Isto implica que o tratamento com maio núme-

ro de modos na expansão energética representaria melhor

uma fonte não tormicc.

A Fig. 6 mostra a amplitude do fluxo calculada cor.

e sem o termo de segunda ordem da derivada temporal. Pode^

mos notar uma contribuição na grandeza da amplitude mas

não ha nenhum indicio do aparecimento de alguma figura

análoga ac encontradas por Peres. Querenos frizar que pa_

ra distâncias próximo a fonte ente. contribuição é tão p£

quena que não foi possível deolingui-la graficamenta.Esta

figura é para uma posição intermediária da região de gra^

fite. A Fig. 7 mestra os mesmos cálculos feitos para um

modo. O mesmo fato foi verificado indicando que pelo m£

nos até dois modos este termo não contribui de maneira re_

levante para o estudo da propagação de ondas neutronicas.

Extendemos os cálculos para freqüências bem altas e nada

foi observado. Refizemos todos os cálculos usando grafite

- D «0 que apresentou comportamento análogo. Por questão de

simplicidade não mostramos aqui estes resultados.

Variamos também o valor do "buckling" e isto po_

de car visto na Fig. 8. Fazendo-o igual a zero,estamos ad^

mitindo as dimensões transversais do meio propagador, in

finitae. Isto significa que a configuração inicial do flu

xo é constante para una distância fixa da fonte, em oon—

traste com a forma cossenoidal para um "buckling" diferen



te de zero. Este o feito ê visto no gráfico (Fig. ft) como

um aumento na amplitude do fluxo. Isto S coerente porque

significa que não há fuga. Quando inserimos uma correção

espacial estamos efetivamente, aumentendo a absorção de um

meio infinito.

Para deixarnos o caso de duas regiões bem explo-

rados variamos sua distância da interface reduzindo-a baa_

tante. A razão de fazermos isto ê que devido a atenuação

ser muito grande, uma onda refletida na interface já esta

ria bastante amortecida para não atuar sobre a onda inci^

dente. Novamente não constatamos nada que nos levasse a

urna explicação para os fenômenos.

•v

Resta-nos agora averiguar a possibilidade um f£

nomeno de três regiões. Trabalhamos com D J) - GRAFITE

HJD. Usamos uma espessura de 10 cm para representar a pri

meira região que corresponde ao tanque termalizador.A Fig.

9 mostra a amplitude do fluxo na região 2 (Grafite) para

posições próximas a fonte. Vemos que as curvas não apre_

sentam nenhuma novidade em relação as figuras. Todas as

variações que fizemos para duas regiões foram repetidas pq^

ra três regiões e os resultados foram similares. '*„

Uma analogia pode ser feita entre a propagação

de uma onda neutrônica num meio moderador com a ótica .

Calculamos os coeficientes de reflexão e transmissão p£

ra várias freqüências. A Fig. 10 mostra os resultados pa_



ra icn sistema de duas regiões (Gizfite - Fln0), e pava um

modo apenas na expansão energética. Como podemos notar ,

são quantidades complexas* ao passo que na ótica eles

são seais. Vemos claramente que a medida que a freqüência

aumenta a parte imaginária tende rapidamente para zero.Um

comportamento análogo e encontrado no eletromagnetismo

Alem dii-so podemos observar que a amplitude do coeficien-

te de reflexão diminui com o aumento da freqüência, mo$_

tranâo que a parte refletida da onda é logo atenuada para

altas freqüências, aumentando consequentemente a transmit^

são, cotno pode ser visto no gráfico. Finalmente, ve-se que

a soma dos dois coeficientes ê uma quantidade real e igual

a um. A reflexão e transmissão foran calculadas também com

dois modos na: expansão energética. Os resultados obtidos

exibiram o mesmo comportamento.

Baseados nos desenvolvimentos até dois modos na

parte energética realizado neste trabalho, pode se cor±

cluir que :

1) O termo de segunda order, da derivada temporal

não desempenha um papel relevante no que tange aos fenôme^

nos encontrados experimentalmente;

Z) A possibilidade de um fenômeno de três

ões está excluída pelo menos para u-n tratamento com dois

termos de Polinômios de Laguerre na expansão da parte £

nergétiaa ;



"} ttâ una possibilitais que eete fenSvcno esteja

relacionado com o problema di termal inação, e sendo assim

o tratamento com ãois modos na expansão energética e *«c«£

fiei ente para cobrir uma fonte altamente não "Haxvelliandl

Apesar do tanque termalizador, é provável que o

espectro àe neutrons que entra no méis propagador fosse

bem difercvte do "líaz-jclliano", devide a alta energia dos

neutrons (1-1.1 MeV) empregados. P.a ou.ra série de experi-

ências empregou-se neutrons de energia media de 29 KeV £

riundos âa reação p-Li. O fenemeno similar a interferêmia

não foi observado. Isto também indica que as estruturas £

nálogas e interferência devem estar relacionadas com a

termalização. Portanto, os estudos posteriores serão fe£

tos aumentando-8e o número de modos na expansão energêti^

ca para representar melhor uma fonte com espectro bem d£

ferente do "Maxitelliano".

• : .
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Tabela I*

U2°

D2°
(99.8 mol %)

GRAFITE

Densidade

(g/cm )

1.00

1.10

1.60

D (cm)

Experimental

0.

0.

0.

144

802

858

£< (cm'1)

Experimental

1.

0.

0.

89

70

311

x 10~Z

xlO'4

x 10~Z

D (cm)

Teor ice

0.

0.

0.

157

656

897

D s I
3

e e"cdc

a
= Zo(c)

Varâmetvoe de difusão para neutrons térmicos (T =293,6°K)
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