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 مقدمه مولف
 
 
 
 

 اند، در حل مسائل متعددی در علوم مختلف بکار گرفته کارلو بنانهاده شدهامروزه کدهایی که براساس روش مونت
 جزء پرکاربردترین این 5FLUKA و یا 1MCNP،2PENELOPE ،3EGS ،4GEANTشوند. کدهایی همچون می

به عنوان یکی از  MCNPای شوند. در این بین کد هستهی علوم پرتویی محسوب میکدها بخصوص در زمینه
ای، به خصوص بین محققین و پژوهشگران داخلی برخوردار است. آغاز کدهای قدرتمند، از اهمیت و توجه ویژه

 MCNPبرای اولین بار با نام  1977ال میالدی در آزمایشگاه لوس آالموس بود و در س 1963کار این کد در سال به
با اضافه شدن  2000کردند که در سال های اولیه این کد تنها ذرات نوترون و فوتون را ترابرد میارائه شد. نسخه

میالدی با  1994در سال  MCNPXمتولد شد. کار روی کد  MCNP-4Cی ی واکنش الکترون، نسخهکتابخانه
ی همزمان شد که در حوزه APT)6(ی تولید تریتیم های پیشرفته و شتابدهندهندهی کاربردهای شتابدهدو پروژه

گیری گسترش چشم MCNPسازی آن مشارکت داشت. طی این پروژه بود که کد و حفاظ 7طراحی فیزیک تالشی
 نوترون، پروتون وهای سازی ارتقاع یافتند و کتابخانههای شبیههای انرژی پیدا کرد، مدلبه انواع ذرات و بازه

ای به عنوان یک ابزار کتابخانه CINDERگسترش یافتند. در ادامه نیز، افزودن پروژه  MeV 150ای تا فوتوهسته
که بر اساس آن محاسبات وابسته به زمان را برای  ایجاد کرد کرد MCNPXبه کد، تحوالت شگرفی را در کد 

 ای ممکن ساخت.های هستهسوخت
رجسته ی بهای اساسی در آموزش کد را، شهید دکتر مجید شهریاری برداشتند. این چهرهاولین گاماما در کشورمان، 

این کد ایفا  یکه استادی نمونه در علم و تواضع بودند، با تربیت شاگرادنی بسیار، نقش بسزایی در معرفی و توسعه
نوشتار درآمد که چراغ راه محققین و  کردند. در همین راستا چندین کتاب ارزشمند در زمینه آموزش این کد به

 توان به:ی این کتب میاست. از جملهدانشجویان شده

                                                       
1 Monte Carlo N-Particle 
2 Monte Carlo simulation of coupled electron-photon transport 
3 Electron gamma shower   
4 GEometry ANd Tracking 
5 FLUktuierende KAskade 
6 Accelerator Production of Tritium 
7 Spallation 



       9آشنایی با روش مونت کارلو                                                                                –اول فصل  

                       
 

 سازی کاربرد کد شبیهMCNP انتشارات  -سیدپژمان شیرمردی و علی طاهری -ایدر محاسبات هسته
 و [1]1389سنوبرک

  آموزش کدMCNPX- مرکز آموزش و توسعه کدهای  -زادهساز و مصطفی حسنیاسر کاسه 
 [2]1394 -محاسباتی

 اشاره کرد.
های این کد در کارگاهحاصل تجارب چندین سال تدریس که ویرایشی از چاپ اول آن است، اما، کتاب حاضر 

ای هسازی و مشاوره و پرسش پاسخ با دانشجویان و محققینی است که برنامههای شبیهآموزشی، انجام پروژه
ستی ببن نهایی که برای نوآموزان همچوی این کتاب از بیان و حل چالشکردند. گسترهمتنوعی را از کد اجرا می

های کد، تعریف شده است. در کتاب حاضر دو رویکرد کامال دترین قابلیتنماید، تا معرفی جدیناامیدکننده رخ می
رود خواننده با ایم. رویکرد اول به عنوان هدف اصلی، آموزش کد است، که انتظار میممزوج شده را دنبال کرده

کسب  MCNPXای تسلط گام به گام به جزئیات مطرح شده در هر مسئله، آشنایی خوب و جامعی را از کد هسته
ه شود، همان مسئلنماید. رویکرد دوم که به نوبه خود خالقیتی در کتب آموزشی کدهای تخصصی محسوب می

ی برخی آید و حتشمار میی پرتویی بهمحور بودن این کتاب است. هر مسئله در قالب یک کاربرد عملیاتی در حوزه
 کاربر با یک یا چند قابلیت کد آشنا خواهد شد. قابلاند، که در هر مسئله، از مسائل، در حد یک پروژه تکامل یافته

ذکر است که نویسندگان این کتاب، رویکرد دوم را با پراکنده کردن مفاهیم و دستورات، در مسائل مختلف کتاب 
 ی خود دارد، پس از آموزش کد قادر خواهداند. بدین معنی که خواننده با تسلطی که بر فیزیک مسئلهدنبال کرده

ست با اجتباب از ایت برنامه خود را از دل چندین مسئله استخراج کند. بنابراین در تالیف این کتاب سعی شدهبود کل
تکرار کارهای ارزشمند گذشته، آموزش کد به زبانی دیگر و در قالب مسائل کاربردی بیان گردد. از دیگر نقاط قوت 

 حین اجرای برنامه، ممکن است رخ دهند. این کتاب، معرفی و برطرف کردن خطاها و هشدارهایی است که
 MCNPXها، فایل اجرایی کد تر فرایند آموزش، فایل ورودی تمامی برنامهمنظور تکمیل هرچه بیشهمچنین به

پرواضح  شده است. پیوستبه این کتاب  ، در درگاه الکترونیکهای مفید( به همراه برخی از فایل6/2ی )نسخه
وری آهای علوم پرتویی در چنین کتابی قابل جمعجنبه های کد و یا بررسی تمامیقابلیت تمامیاست که بیان 

با این وجود سعی شده  بنابراین مراجعات مستمر و هدفمند به راهنمای کد از الزامات آموزش خواهد بود. نیست.
 گردد هر چند اساسدر پایان خطر نشان میهای کد را در کتاب حاضر پوشش دهیم. ترین جنبهاست، برخی از مهم

( بوده است، با این وجود بهبود کیفیت کتاب، از 1389)بهمن ماه  ی چاپ اول کتابپایه و کلیت کتاب حاضر بر
 .استهای چشمگیری داشته تفاوتلحاظ نگارشی و بخصوص از بعد مفهومی 

 اهیمو بهبود مفبرطرف سازی نواقص چاپ اول تشکر از همه عزیزانی که به هر نحو ما را  مولفین این کتاب ضمن
 .ارنددیاری نمودند، آمادگی خود را به منظور دریافت هرگونه پیشنهاد یا انتقاد سازنده اعالم می کتاب در این ویرایش

 اله عادلیروح

 ایپژوهشگاه علوم و فنون هسته 
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 :اول چاپ به نسبت کتاب تغییرات

 
 ویرایشیمشکالت  برطرف کردن -

 سازی مفاهیم در سایر فصولسبک سازی فصل اول و غنی -

 بهبود و ارتقاء کیفیت تصاویر بارگزاری شده -

 افزودن تمارین بیشتر در مسائل -

 مسائل مختلف مفاهیم در دهی به افزایش ارجاعبهبود شبکه آموزشی در کتاب با  -

 ی تعریف موادمطالب تکمیلی در خصوص نحوهی ئهاار -

 MIRDو تکمیل اصول دزیمتری به روش  ORNLافزودن فانتوم  -

 ( 9-2ی )مسئله       :بنده فایل ورودیهای کمکی در پیکرهگیری از فایلآموزش بهره -

 (6-3ی )مسئله :MCNPXبه کد  NJOYاز ابزار  تولیدیسطح مقطع  معرفیآموزش  -

 (2-7ی )مسئله       بندی مربعی:                                   تری از شبکهآموزش جامع -

 (3-7ی )مسئله                          بندی شش وجهی:       شبکه ی ازترآموزش جامع -

 ها در درگاه الکترونیکیبروز رسانی فایل ورودی برنامه -

 درگاه الکترونیکی به سایر ملحقاتهمراه به NJOYافزودن ابزار  -

 نویسیمعرفی و بررسی تعداد بیشتری از خطاها و هشدارهای برنامه -

 هاتحت عنوان پیوست )الف( و بروزرسانی سایر پیوست ACERآموزش ماژول  -

 های فارسی و انگلیسییابو هدفمندسازی واژه ، ارتقاءبازنویسی -

 

  



       11آشنایی با روش مونت کارلو                                                                                –اول فصل  

                       
 

 
 

 
 
 
 
 

 درگاه الکترونیکیمحتوای 

 
 
 

 

 

 

 

د و تکمیل اندازی کبه منظور راه جانبیهای حاوی فایلالکترونیکی درگاهی این کتاب،  همراه توجه داشته باشید که
 آموزش در اختیار خواهید داشت: فرایند

 

 توضیحات فایل پوشه

Programes به فرمت  هافایل ورودی همه برنامهTXT 

MCNPX code  فایل کدMCNPX 2.6.0  شامل دو فایل با فرمتRAR 

Manuals 

 PDFفایل  MCNPX 2.6.0راهنمای استفاده از کد 

 PDFفایل  MCNPX 2.7.0راهنمای استفاده از کد 

 PDFفایل  MCNP 4Cراهنمای استفاده از کد 

TECPLOT 
 فایل نصبی 24-2-10.2نسخه  TECPLOTنرم افزار 

 PDFفایل  TECPLOTراهنمای استفاده از نرم افزار 

MPICH2 MPICH2-1.4.1p1-win-x86-64 ( 64فایل نصبی )بیتی 

VISUAL 

EDITOR 

 این برنامه نیازی به نصب ندارد x-22s    VISUAL EDITOR رابط گرافیکی
 PDFفایل  VISUAL EDITORراهنمای استفاده از 

Materials 
Composition Data for Radiation 

Transport Modeling  فایلPDF 

NJOY 
NJOY CODE  این برنامه نیازی به نصب ندارد 

 NJOYو  ENDFشامل دو پوشه  NJOY راهنمای استفاده از کد

 


