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  مقدمه مولف
  
  
  

شد. هاي فیزیکی بکار گرفته میهاي تجربی و عملی جهت تولید و یا ارتقاء نظریهطی سالیان متمادي روش
هاي هاي عددي و در مقایسه با روشوشتوان با تقریب بسیار خوبی براساس رهاي علمی را مینظریهامروزه 

کنند. این روش از حل مسئله، هاي فیزیکی ارائه میهاي عددي فهم بهتري را از پدیدهتجربی بنیان نهاد. روش
ي ترابرد خطی اند. براي مثال ترابرد ذرات نوترون از طریق معادلههاي محاسباتی بنانهاده شدهبراساس تکنیک

توان شود، نمیي ریاضی محسوب میي بولتزمن یک معادله پیچیدهست. از آنجاکه معادلهبولتزمن قابل توصیف ا
اند. اي متعددي ایجاد شدههاي تحلیلی حل نمود. براي مرتفع ساختن چنین مشکالتی، کدهاي رایانهآنرا با روش

و  3که اولی با رویکرد یقینی ،2کارلوو مونت 1سازي عبارتند از دینامیک مولکولیهاي شبیهدو گروه عمده از روش
کارلو که به روش آماري نیز پردازند. روش مونتسازي یک مدل میدومی با رویکرد تولید اعداد تصادفی، به شبیه

هاي قطعی را به صورت میانگینی از آمارهاي متناظر بر روي احتمال توزیعش ي کمیتمعروف است، محاسبه
گیري به ي این کتاب است، براساس تولید اعداد تصادفی در تصمیمالودهکارلو که شدهد. روش مونتانجام می

  گیرد.ي ورودي صورت میکنش ذرهمنظور تعیین جهت، انرژي و نوع برهم
  اند، در حل مسائل متعددي در علوم مختلف بکار گرفته کارلو بنانهاده شدهامروزه کدهایی که براساس روش مونت

جزء پرکاربردترین  FLUKA8 و یا MCNP4،PENELOPE5 ،EGS6 ،GEANT7شوند. کدهایی همچون می
به عنوان یکی  MCNPاي شوند. در این بین کد هستهي علوم پرتویی محسوب میاین کدها بخصوص در زمینه

اي، به خصوص بین محققین و پژوهشگران داخلی برخوردار است. آغاز از کدهاي قدرتمند، از اهمیت و توجه ویژه
براي اولین بار با نام  1977میالدي در آزمایشگاه لوس آالموس بود و در سال  1963ین کد در سال کار ابه

MCNP با  2000کردند که در سال هاي اولیه این کد تنها ذرات نوترون و فوتون را ترابرد میارائه شد. نسخه
در سال  MCNPXکد  متولد شد. کار روي MCNP-4Cي ي واکنش الکترون، نسخهاضافه شدن کتابخانه

همزمان  (APT9)ي تولید تریتیم هاي پیشرفته و شتابدهندهي کاربردهاي شتابدهندهمیالدي با دو پروژه 1994

                                                   
1 Molecular dynamics  
2 Monte Carlo 
3 Deterministic  
4 Monte Carlo N-Particle 
5 Monte Carlo simulation of coupled electron-photon transport 
6 Electron gamma shower   
7 GEometry ANd Tracking 
8 FLUktuierende KAskade 
9 Accelerator Production of Tritium 
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 MCNPسازي آن مشارکت داشت. طی این پروژه بود که کد و حفاظ 1ي طراحی فیزیک تالشیشد که در حوزه
  هاي سازي ارتقاع یافتند و کتابخانههاي شبیههاي انرژي پیدا کرد، مدلگیري به انواع ذرات و بازهگسترش چشم

به عنوان  CINDERگسترش یافتند. در ادامه نیز، افزودن پروژه  MeV 150اي تا هستهنوترون، پروتون و فوتو
  ایجاد کرد. MCNPXاي به کد، تحوالت شگرفی را در کد یک ابزار کتابخانه

ي هاي اساسی در آموزش کد را، شهید دکتر مجید شهریاري برداشتند. این چهرهاما در کشورمان، اولین گام
ي نمونه در علم و تواضع بودند، با تربیت شاگرادنی بسیار، نقش بسزایی در معرفی و توسعهبرجسته که استادي 

این کد ایفا کردند. در همین راستا چندین کتاب ارزشمند در زمینه آموزش این کد به نوشتار درآمد که چراغ راه 
  توان به:ي این کتب میاست. از جملهمحققین و دانشجویان شده

  سازي شبیهکاربرد کدMCNP انتشارات  -سیدپژمان شیرمردي و علی طاهري -ايدر محاسبات هسته
 و ]1[1389سنوبرك

  آموزش کدMCNPX - مرکز آموزش و توسعه کدهاي محاسباتی - زادهساز و مصطفی حسنیاسر کاسه- 
1394]2[  
  اشاره کرد.

سازي هاي شبیههاي آموزشی، انجام پروژهاما، کتاب حاضر حاصل تجارب چندین سال تدریس این کد در کارگاه
ي کردند. گسترهاز کد اجرا می هاي متنوعی راو مشاوره و پرسش پاسخ با دانشجویان و محققینی است که برنامه

نماید، تا معرفی بستی ناامیدکننده رخ میبن نهایی که براي نوآموزان همچواین کتاب از بیان و حل چالش
ایم. هاي کد، تعریف شده است. در کتاب حاضر دو رویکرد کامال ممزوج شده را دنبال کردهجدیدترین قابلیت

رود خواننده با تسلط گام به گام به جزئیات آموزش کد است، که انتظار میرویکرد اول به عنوان هدف اصلی، 
کسب نماید. رویکرد دوم که به  MCNPXاي مطرح شده در هر مسئله، آشنایی خوب و جامعی را از کد هسته

شود، همان مسئله محور بودن این کتاب نوبه خود خالقیتی در کتب آموزشی کدهاي تخصصی محسوب می
آید و حتی برخی از مسائل، در حد شمار میي پرتویی بهسئله در قالب یک کاربرد عملیاتی در حوزهاست. هر م

اند، که در هر مسئله، کاربر با یک یا چند قابلیت کد آشنا خواهد شد. قابل ذکر است که یک پروژه تکامل یافته
اند. ات، در مسائل مختلف کتاب دنبال کردهنویسندگان این کتاب، رویکرد دوم را با پراکنده کردن مفاهیم و دستور

ي خود دارد، پس از آموزش کد قادر خواهد بود کلیت بدین معنی که خواننده با تسلطی که بر فیزیک مسئله
است با اجتباب از تکرار برنامه خود را از دل چندین مسئله استخراج کند. بنابراین در تالیف این کتاب سعی شده

ته، آموزش کد به زبانی دیگر و در قالب مسائل کاربردي بیان گردد. از دیگر نقاط قوت این کارهاي ارزشمند گذش
  کتاب، معرفی و برطرف کردن خطاها و هشدارهایی است که حین اجراي برنامه، ممکن است رخ دهند.

روش  این کتاب که نگارش آن نزدیک به سه سال زمان برد، در هفت فصل، و با آشنایی مختصر و مفیدي از
ي اجراي کد اختصاص داده بندي و نحوهشود. فصل دوم، به پیکرهکارلو، (با رویکرد حل مسئله) آغاز میمونت

بندي هاي اجراي برنامه، پیکرهاست، محیط MCNPXشده است. در این فصل مهم، که سرآغازي بر آموزش کد 
هاي جانبی ترین رابطل سوم، برخی از مهمموازي و همچنین اختالل حین اجرا، آموزش داده خواهند شد. در فص

اند. قبل از ورود با جزئیات مورد نیاز، آموزش داده شده GridConvدر ترسیم هندسه و همچنین مبدل گرافیکی 
خواهیم داشت. در این  "چگونه یک برنامه بنویسیم"سازي، فصلی را تحت عنوان و بیان اصول شبیه به نحوه

                                                   
1 Spallation 
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داده خواهدشد. هر ه کاربر آموزش، کلیت کدنویسی و همچنین تحلیل فایل خروجی بفصل با بیان مثالی ساده
  آنچه که یک نوآموز به منظور آشنایی با کلیت کد نیاز خواهد داشت، در این چهار فصل ابتدایی، گنجانده شده 

اختصاص     است. از فصل پنجم تا فصل هفتم کتاب که به ترتیب به مباحث دزیمتري، آشکارسازي و راکتور
است. ها و خطوط دستوري کد به صورت گام به گام در قالب مسائل کاربردي بیان شدهاند، سایر قابلیتشدهداده

 MCNPXها، فایل اجرایی کد تر فرایند آموزش، فایل ورودي تمامی برنامهمنظور تکمیل هرچه بیشهمچنین به
به این کتاب، الحاق شده است، که در  DVDیک حلقه هاي مفید در ) به همراه برخی از فایل6/2ي (نسخه

  هاي کد و یا بررسی تمامی ي قابلیتپرواضح است که بیان کلیه اختیار خریداران کتاب قرار خواهد گرفت.
بنابراین مراجعات مستمر و هدفمند به راهنماي کد  آوري نیست.هاي علوم پرتویی در چنین کتابی قابل جمعجنبه

هاي کد را در کتاب حاضر ترین جنبهبا این وجود سعی شده است، برخی از مهم وزش خواهد بود.از الزامات آم
هاي کاهش واریانس، تري بر روشبا تمرکز بیشو پوشش دهیم. امید است با تالیف جلد بعدي همین کتاب، 

موارد پیشنهادي یا  هاي پیشرفته، بتوانیم سایرتابشی و دیگر تالی هاي چندگروهی، آسیبمحاسبات نوترون
ي علوم پرتویی را پوشش دهیم. در پایان، مولفین این کتاب با تشکر از درخواستی خوانندگان و محققین حوزه

اند، آمادگی خود را به منظور دریافت هرگونه همه عزیزانی که به هر نحو ما را در تالیف این کتاب یاري نموده
  رند. داپیشنهاد یا انتقاد سازنده، اعالم می
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 همراه DVDمحتواي 
  

  
 
 
 
 
 

اندازي راه هاي زیر به منظور یلحاوي فا DVDتوجه داشته باشید که عالوه بر نسخه چاپی این کتاب، یک حلقه 
  کد و تکمیل فرایند آموزش در اختیار خواهید داشت:

  
  توضیحات  فایل  پوشه

Programes به فرمت   هافایل ورودي همه برنامهTXT 
MCNPX code   فایل کدMCNPX 2.6.0  شامل دو فایل با فرمتRAR 

Manuals   راهنماي استفاده از کدMCNPX 2.6.0   فایلPDF 
 PDFفایل   MCNPX 2.7.0راهنماي استفاده از کد 

 PDFفایل   MCNP 4Cراهنماي استفاده از کد 
TECPLOT   نرم افزارTECPLOT  فایل نصبی  24-2-10.2نسخه  

  PDFفایل   TECPLOTراهنماي استفاده از نرم افزار 
MPICH2 MPICH2-1.4.1p1-win-x86-64 ) بیتی) 64فایل نصبی  
VISUAL 
EDITOR  

  این برنامه نیازي به نصب ندارد x-22s    VISUAL EDITOR بط گرافیکیرا
  PDFفایل   VISUAL EDITORراهنماي استفاده از 

Materials Composition Data for Radiation 
Transport Modeling   فایلPDF  

 
 

 


