ارائه کد جدید مونت کارلو  MCResبرای محاسبه ترابرد پرتوهای گاما در ماده
محسن ،شریف زاده *1؛ حسین ،خلفی 1؛ حسین ،آفریده2؛ رضا ،قلی پور

2

-1سازمان انرژی اتمی  ،پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای  ،پژوهشکده کاربرد پرتوها
-2دانشگاه صنعتی امیرکبیر  ،دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک

چکيده:
در این تحقیق یک الگوریتم ساده مونت کارلو برای شبیه سازی ترابرد پرتوهای گاما در محدوده انرژی  0 – 1MeVدر
ماده ارائه شددااین الگوریتم اماا ردگیری پرتوهای گاما و نی ووتوناای مرئ را برای محاسدبه بایاری از کتیت های
مطلوب نظیر انرژی برجای گذاشته شده در ماده  ،سام ووتوناای مرئ تولیدی در سوسوز و کاری از آناا که اماا
رسدددید به ووتوکاتد را دارند و هتن ین رزولوشدددن انرژی مربوط به ورآی د تاثیر در  PMTوراهم م ک دادر پایا ،
سدام ووتوناای مرئ تولیدی بازای انرژی های متتل

برای سدوسدوز ) NaI(Tlمحاسبه و با مقادیر م تشر شده در

مقاالت  ISIمقایاه شده استا
کلمات کليدي  :کد محاسبات مونت کارلو  ،کد مونت کارلوی  ، MCResترابرد پرتوهای گاما  ،سوسوز )NaI(Tl

مقدمه :
اگر مونت کارلو وجود نداشت  ،انگی ه ای بایار قوی برای خلق آ وجود م داشت ! تولیدات در حوزه علوم
پایه و کاربردی به مثلث اندازه گیری  ،تئوری و مونت کارلو واباته است ا به مونت کارلو اغلب به ع وا یک
رقیب برای سایر روش های محاسبات ماکروساوپیا نگاه م شود که ما آناا را روش های قطع و یا تحلیل
م نامیم ا یک محقق حروه ای باید ابتدا این سوال را از خود بپرسد که " من چه کاری را م خواهم انجام
دهم؟" و سپس این که " کدام راه حل  ،کارآمدترین برای انجام آ کار است؟"ا برخ اوقات جواب صحیح
" یقی " و گاه " مونت کارلو" خواهد بود ا مووق ترین دانشت دا خود را به بیش از یک مایر برای حتله
به یک مائله مجا م ک د][1ا

در روش های مونت کارلو به ورآی د پردازش ترابرد یک ذره به صورت آماری نگاه م شود و تعداد بایار
زیادی از تاریتنه های ماتقل مربوط به ذرات  ،توسط کامپیوتر شبیه سازی شده و پس از میانگین گیری ،
مقادیر مربوط به یک کتیت مورد نظر برآورد م شود ا اما در روش های یقی

به ورآی د پردازش ترابرد ذره

به صورت که توسط معادله ترابرد بولت من بیا م شود نگریاته م شود که در آ  ،این معادله به سیاتت
متشال از چ د ( اغلب ب رگ ) معادالت جبری تقایم م شود و آنگاه این سیاتم معادالت حل شده و مقدار
میانگین مربوط به کتیت مورد نظر محاسبه م شودا چ اننه ه دسه و سطح مقطع های مربوط به یک سیاتم
وی یا دقیقا معلوم باشد  ،مقادیر محاسبات مونت کارلو صروا دارای خطای آماری خواه د بود که به صورت
 𝑁 −1/2به صفر میل م ک دا که  Nتعداد تاریتنه های ذرات شبیه سازی شده استا اما مقادیر محاسبات
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در روش های یقی

وقط دارای خطای ناش از برش متغیر هاست که به نحوه گااته سازی و ابعاد شباه

های که برای متغیرهای واب اته به وضا  ،زاویه و انرژی انتتاب شده اند باتگ دارد ] [2ا در واقع وقت یک
مائله دارای ابعاد ب رگتر شده و پینیده تر م گردد  ،آنوقت است که م یت استفاده از روش مونت کارلو
آشاار م شودااین موضوع در شال شتاره ( )1نشا داده شده استا

شال شتاره  -1مدت زما اجرای برنامه به روش مونت کارلو نابت به روش تحلیل ][1ا

برهتا ش بین یک پرتو گاما با یک تک اتم از قوانین کامال مشتص تبعیت م ک دا یک پرتو متان است در
نتیجه برهتا ش ووتوالاتریک با اتم های ماده کامال جذب شود  ،یا در اثر برخورد کامپتو با الاترو های
مداری پراک ده شده و ت اا درصدی از انرژی خود را به جای بگذارد و یا در برخورد با اتم ها تبدیل به یک
زوج الاترو  -پوزیترو شده و نابود گرددا در هر حال آننه مام است آنات که اثر ناای ای که این پرتوها
در عبور از ماده برجای م گذارند عتدتا نتیجه تعداد زیادی برخورد است که تا قبل از خروج از ماده و یا
جذب کامل در ماده  ،انجام داده اندا

روش کار :
در ابتدا سطح مقطع برهتا ش را برحاب انرژی گاما  ،چگال و عدد اتت هدف از ورموالسیو های تجرب
و معتبر بدست آورده شد ] [3ا
)(1

414

)(2
کتیت های ثابت 𝑛𝑎  𝑐𝑛 ، 𝑏𝑛 ،و 𝑛𝑝 موجود در معادله) (1در جدول شتاره ) (1آورده شده اند][3ا

جدول شتاره  -1مقادیر ثابت های موجود در معادله ()1
𝑛𝑝

𝑛𝑐

𝑛𝑏

𝑛𝑎

1

371.3e-2

-276.3e-12

17626.e-9

1

2

1702.e-2

-07110e-13

1702.3e-9

2

370

27013e-2

-271..e-12

171330e-9

3

3

0

0

-9712e-11

3

n

در ادامه پارامترهای که باید به صورت تصادو مقدارده شوند شامل محل ورود ذره به ماده( ⃗𝑋) ،مااوت
پیتوده شده تا نتاتین برخورد ( ، ) sمشتص نتود ای اه ذره پس از ط این مااوت در ماده است یا ای اه
از آ خارج شده است  ،نوع برهتا ش ذره با ماده (جذب یا پراک دگ ) و تارار این ورای د تا زمان است که
یا ذره کامال جذب شود و یا از ماده خارج گرددا در مرحله اول به یک ماانیام تولید عدد تصادو نیاز بود
که از دستور  randدر وضای نرم او ار  MATLABاستفاده شد و در مرحله بعدی به بازنویا توابع توزیع
تجتع ( )cdfبرای متغیر های باال و مااوی قرار داد آناا در هر مرحله از کار با مقدار عدد تصادو تولیدی
در آ مرحله پرداخته شدا ت اا ورض حاکم بر الگوریتم  ،در ه دسه ماده هدف است که به صورت یک استوانه
متعامد در نظر گروته شدا توابع توزیع تجتع مربوط به متغیرهای دخیل در مائله عبارت اند از :

)(3

)(0

)(6
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)(.

در معادله ( ).از روش حل عددی  Fixed-Point Iterationبرای بدست آورد  θاستفاده شد ا در ادامه
الگوریتم مونت کارلو بر اساس معادالت باال نوشته شد و در وضای  MATLABبه صورت یک  scriptبه
اجرا گذاشته شدا در شال شتاره ( )2ولوچارت مربوط آورده شده استا

شال شتاره  -2ولوچارت مربو به الگوریتم مونت کارلو کد MCRes
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نتايج :
در این مرحله برای اعتبار بتشید به کد  ، MCResکرما برای باریاه ای از پرتوهای گامای  1MeVکه در
امتداد محور استوانه ای از ج س آب به شعاع  10cmو ارتفاع  00cmو به  070𝑐𝑚2از قاعده آ ورود م آی د
حااب شدا از آنجا که کرما انرژی انتقال یاوته در واحد حجم ماده است  ،استوانه باال به  1200سلول متقار
حول محور استوانه با ابعاد  Δr=073cmو  Δz=1cmتقایم و انرژی به جای گذاشته شده درواحد جرم و بازای
یک ذره گاما  ،بصورت تابع از  rو برای  z = 070،1070،3370،3970cmو با تاریتنه  0 ∗ 10.ذره محاسبه و
با داده های مربوط به مرجع ] [3مقایاه شدا

شال شتاره  -3تغییرات کرما در آب برحاب واصله شعاع برای عتق های متتل

بحث ونتيجه گيري :
هتانطور که از شددال شددتاره ( )1پیداسددت نتایم مربوط به اجرای کد  MCResبه خوب با نتایم مربوط به
مرجع هتتوان دارد که نشددا ده ده صددحت شددبیه سددازی و عتلارد کد م باشدددا اسددتفاده از این کد در
محاسبات دزیتتری و طی

س ج به ع وا یک کد مونت کارلوی ساده و سریع توصیه م شودا
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