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  انسيبا كاهش وارحركت ذرات   مسير مونت كارلوي سازهيشب
 1الهام، رحماني ؛ *و1عليرضا، ئيانوجداني نقره

   نيشابوردانشگاه ،دانشكده علومگروه فيزيك،  1
 vejdani@neyshabur.ac.ir: نويسنده مسئول* 

  چكيده
 رولت روسي با نابود كردن ذرات روش. شودهاي كاهش واريانس استفاده مي از روش،در محاسبات مونت كارلو به منظور رسيدن به خطاي مورد نظر در زمان كمتر

 به روش مونت كارلو كه در آن از راههاي كاهش واريانس . يكي از روش هاي كاهش واريانس استشودبا گام تصادفي كه برطبق اهميت هندسي مسئله مشخص مي
 با استفاده از روش هاي مونت كارلو آنالوگ و مونت كارلو  غير آنالوگ براي حل يك مساله  در اين تحقيق.استفاده شود مونت كارلو غير آنالوگ گفته مي شود

  .استفاده شده است و پيكره شايستگي  براي دو روش مقايسه شده اند
  

Monte Carlo simulation for tracking particle with using variance reduction technique 
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Abstract  
 

Variance reduction techniques in Monte Carlo (MC) calculations are used to reduce the computer time required 
to obtain results with sufficient precision. Russian roulette is a variance reduction technique which eliminates 
some of the particles transported from a region with higher importance to a region with lower importance. The 
MC method which uses variance reduction techniques is named non-analogue Monte Carlo method. In this 
study a problem was solved using analogue and non-analogue MC methods and figure of merit (FOM) for both 
of them were compared. 
 
 

   قدمهم
يكي از روش هاي بسيار متداول در شبيه سازي پديده ها،   

استفاده از بخصوص پديده هايي كه داراي طبيعت تصادفي هستند، 
يك روش مونت كارلو  .روشي موسوم به مونت كارلو است
ي گيري تصادفي براي محاسبهالگوريتم محاسباتي است كه از نمونه

نتايج حاصل از توان به در صورتي مي .كندنتايج استفاده مي
محاسبات مونت كارلو اعتماد كرد كه اين نتايج داراي خطاي نسبي 

 Rشود كه  محاسبه مي1 بي طبق معادلهخطاي نس .متعارفي باشند
 تعداد ذرات رديابي  N ،انحراف معيار ميانگين xSي، خطاي نسب

  . نماد ميانگين بدست آمده است xشده و 
)1                                        (                xSR x /)(=           

توان موجب كاهش خطاي با بررسي تعداد ذرات بيشتر مي
  .گردداما منجر به افزايش زمان محاسبات مي محاسبات شد،

 كارلو رفتار آماري نتايج مونت معرف ،)FOM(ستگي شاييرهپيك
در . شود مشخص مي2طبق معادله ستگي  شاييرهپيكمقدار  .است

  . حسب دقيقه استزمان بر Tي وخطاي نسب Rاين معادله 
)2                                      (                               

TR

1
FOM

2
≡  

 N./1 متناسب با R هاي بزرگ، Nمي توان نشان داد كه به ازاء 
لذا  است  N متناسب با Tتغيير مي كند و با توجه به اينكه 

TCR مي دهد براي كم شدن خطاي نسبي بايد كه نشان  =/
روش هايي كه منجر به .  كم شودCيا زمان افزايش يابد و يا 

. مي شود را روش هاي كاهش واريانس مي ناميمC كاهش ثابت 
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توان خطا را با خلق ميسعي مي شود تا غيرآنالوگ در مونت كارلو 
 )روش رولت روسي(ذره  يا نابود كردن) روش اسپيليتينگ( ذره

نيز به كار هردو را توان براي كاهش واريانس البته مي. كاهش داد
خيلي  (Sكنند با كاهشهايي كه مسير را توليد مي در كل روش.برد

هاي ديگري كه مسير روشكنند و كار مي ) Nسريع تر از كاهش 
-كار مي) Sتر از افزايشخيلي سريع ( Nكنند با افزايشرا نابود مي

ترين    رولت روسي يكي از قديمي با هندسييسازجداروش . كنند
كارلو   در كدهاي مونتواريانسو پركاربردترين روشهاي كاهش 

 با اهميت بيشتر به يهدر اين روش، ذراتي كه از ناحي. است
-روسي مي   رولتمتحملشوند،  اي با اهميت كمتر منتقل مي ناحيه

 يهيخچ تاره،دش به اين معني كه بعضي از آنها حذف . ندگرد
. شود  آنها به ذرات حذف شده نسبت داده مييهماند مربوط به باقي

شوند و بخشي ديگر با  با اين ترتيب تعدادي از ذرات رديابي نمي
در نتيجه ذراتي . قرار مي گيرند رديابي شان مورد آماري افزايش وزن
ون آنكه شوند، بد  كمتر دنبال ميند،اهميت هست هاي كم كه در ناحيه

در اين تحقيق سعي شده از  ].1 [ساله دچار اشكال شودحل م
  .روش رولت روسي بدون ايجاد گام تصادفي استفاده شود

  هاي محاسباتيروش
با مونت كارلوي به منظور مقايسه روش پيشنهادي هندسه اي كه 

  : به شرح زير است1شبيه سازي  شده ،مطابق با شكلآنالوگ 
به شعاع  اظ كروي كربنيحفارتي در مركز يك چشمه نوترون حر

R2آشكار سازي به شعاع، و  محصور شدهR/  درفاصلهR2 از 
هاي كاهش به منظور استفاده از روش. قرار داده شده استچشمه 

   .مشخص شده استطبق شكل،  2/0واريانس سلولي با اهميت 

  
  ي شبيه سازي شدههندسه : 1شكل 

 
 4 ي فورترن ورژنبا استفاده از برنامه ي فوقهندسهشبيه سازي  

در اين .  انجام شد نشان داده شده،3طبق فلوچارتي كه در شكل
و هم چنين شود  ترابرد ميوترون منتشر شده از چشمهن 105برنامه

 با استفاده از ون هاي جذب شده و آشكارسازي شدهكسر نوتر
 سطح مقطع  و∑s پراكندگي ماكروسكوپي سطح مقطع
  . بدست مي آيد∑c جذب كربنماكروسكوپي 

منتشر شده از چشمه، از توزيع غير يكنواخت ي يابي ذره ردجهت
  .شودجهت تعيين انجام شدن يا نشدن واكنش استفاده مي 3معادله

)3                                        (                                   x 
0e Σϕϕ −=  

شود  تعريف مي2در اين معادله، شار ورودي و خروجي طبق شكل
  .كنش است وا ماكروسكوپيكيسطح مقطع∑  و

 
  x ضخامتبه ماده  و خروجي از شار ورودي : 2شكل 

 
كه ( ي فوقع معكوس توزيع غيريكنواخت معادلهتابي محاسبهبا 

با جهت ترابرد ذرات  توان، مي)ت نشان داده شده اس4معادلهدر 
و سپس مختصات . كرد  توليدعدد تصادفي yتوزيع يكنواخت 

 3همانطور كه در شكلمكاني كه وقوع واكنش محتمل است را 
  . به دست آوردنشان داده شده، 

)3           (                                                        )xln(
1

y Σ
Σ

−
−

=  
-محل وقوع هركدام از واكنش اين معادله، xي كميت با محاسبه

كه ها  از اين واكنش هركدام.آيدهاي جذب و پراكندگي بدست مي
ي ذره داشته باشد واكنش رخ داده ي كمتري تا مكان اوليهفاصله

شود كه واكنش رخ داده  همچنين بررسي ميشود،محسوب مي
از حفاظ ن صورت ذره توانسته ي كربني باشد در غير ايداخل كره

 yدر صورتي كه ذره در قسمت مثبت محور كروي خارج شود و 
پس . از كره خارج شده باشد احتمال آشكار سازي آن وجود دارد

ي آخرين معادله خط ذره در هنگام خروج از كره با معادلهتالقي 
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كه در جهت مثبت و همچنين جهت حركت ذره سطح آشكارساز 
تا كنون تمامي اين مراحل طبق  .شودنيز بررسي مي باشد yمحور 

در رديابي مسير ذره، اگر ذره وارد . مونت كارلو آنالوگ انجام شد
  .  دارد، گردد2/0سلولي كه اهميت 

  

 
 فلوچارت برنامه:۳شکل 
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 2/0طبق روش رولت روسي احتمال نابودي ذره با گام تصادفي 
اما .  خواهد شد5 درصورت عدم نابودي، وزن آن شود، وتعيين مي
شود،  مي2/0اي كه وارد سلول با اهميت  ابتدا ذرهتحقيقدر اين 

شوند، نابود ي بعدي كه وارد اين سلول مي ذره4ترابرد شده و 
-ي ترابرد شدة اول براي اين ذرات ثبت ميي ذرهشده و تاريخچه

 . شود

  گيريهنتيج
راي مونت كارلو آنالوگ و مونت كارلو ب  FOM تفاوت4در شكل 

  .غير آنالوگ نشان داده شده است

  
   پيكرة شايستگي : 4شكل 

  
نشان مي دهد كه در زمان كمتر نتايج به افزايش پيكرة شايستگي 

 حاصل از آشكار سازي ذرات نتايج. خطاي مورد نظر رسيده اند
اين در  .داده شده استن  نشا1ي فوق در جدول طبق هندسه

 نتايج cm30  تا cm2 هاي از  براي حفاظ كربني به شعاعجدول
حاصل از روش مونت كارلو آنالوگ و مونت كارلو غيرآنالوگ 

به ازاء خطاي نسبي برابر براي شود مشاهده مي.  شده استمقايسه
با استفاده از زمان اجراي برنامه در تمام اين حاالت دو روش، 
بسيار كاهش يافته و موجب افزايش رلو غير آنالوگ مونت كا

  .ي شايستگي شده استپيكره
  
  
  
  

و مونت آنالوگ هاي مونت كارلو  روشحاصل از شبيه سازي بهنتايج  :1 جدول
   غيرآنالوگرلوكا

 شعاع مونت كارلو آنالوگ مونت كارلو غير آنالوگ

(cm) 

كسر آشكار 
 سازي شده

FOM (min)زمان FOM T(min) مانز
2 52/1 E-03 95/1 E05 020033/0  03/1 E+05 038083/0  
4 47/1 E-02 3/346457  034983/0  6/165388  073283/0  

6 48/1 E-02 9/222789  05455/0  5/100536  120883/0  

8 50/1 E-02 9/154209  0795/0  1/65865  186133/0  

10 52/1  E-02 112603 109633/0  47/48936  252267/0  

12 57/1  E-02 74/85285  146683/0  27/36449  343217/0  

14 53/1  E-02 5/64265  192283/0  1/27019  45735/0  

16 48/1  E-02 48/49797  2443/0  87/21288  57145/0  

18 48/1  E-02 8/41617  292217/0  52/17592  691283/0  

20 46/1  E-02 24/35193  343217/0  57/14705  821383/0  

22 45/1  E-02 56/29513  408283/0  22/12530  961667/0  

24 43/1  E-02 72/25164  475033/0  58/10459  142883/1  

26 39/1  E-02 21666 543967/0  264/9123  291817/1  

28 39/1  E-02 28/18373  641683/0  441/7570  55735/1  

30 36/1  E-02 09/16246  718883/0  076/6809  715217/1  

  
 ها مرجع

   ] 1[ J. F. Briesmeister; “MCNP - A General Monte Carlo N-Particle 

Transport Code, Version 4C”; Los Alamos national laboratory, LA-
13709-M (2000)  

]   2[  V. Mc lane, Evaluated Nuclear Data file, Section B, Version VI 

(ENDF/B-VI), National Nuclear Data Center, Brookhaven National 
Laboratory, available online at http://www.nndc.bnl.gov/nndc/endf 

  

مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1393                                                                                                                                                                             1721
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

