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rysunkdw. 
Koleżankom i Kolektom z Pracowni wdzięczny jestem za dobrą 

atmosferę pracy • 
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Streszczenie 

Praca dotyczy obliczania wielkości efektów jądrowych, wywołanych 
pole.a neutronowym zaburzonym przez nie jednorodność materiałową 
otaczająca źródło /przypadek: A/', lub zliczeń neutronów pochodzą¬ 
cy cn od zewnętrznego pola neutronowego, zaburzonego przez niejed~ 
norcdność materiałową. otaczając13, detektor- /przypadek B/. 

'•.i' celu rozwiązania tych problemów zastosowano sprzężenia ze 
sobą znanych w teorii transportu metod obliczeniowych i.'onte Carlo, 
dla regionu zaburzonego, oraz dyskretnych współrzędnych, dla ukła¬ 
du niezaburzonogo. Jest to opt.y::ialne zastosowanie obu \ych saetod", 
z uniknu-.-ciem ich słabości. L!etoda taka pozwala modelować trójwy¬ 
miarowe zaburzenie w nieskoiiczony.Ti jednorodnym ośrodku zev/nctrznya» 

'JŻ.YIO pr;.ybliżv:ii całki powierzchniowej oraz różnicy sprzężonej, 
snaąyc;: w literaturze dla prooleaow typu B, uogólnionych tu nr-; 
pri.ypad.ek A i udoskonalonych tecnnicznie, oKonstruowano c.l.̂ crytm 
srocćdury zliczającej odpowiedź typu A lub B oraz uruchomiono 
ZiO\Tj prc-;;rn*i 2ALT0R0, sprzątający niesaleine od siebie dfme uzys¬ 
kiwane przy użyciu standartowych kodów transportu '.lOiiJil i An'IoK. 
Technika ta pozwala policzyć probleciy colycńczas trudne GO rozwia-
zmiia, wydatnie zv/ieksza efektyvmoac obliczeń i pozwala wielokrot¬ 
nie v/ykorsystywae dane pośrednie, stawia jednak duże wymagania 
wo b e c u iywiri e qo ko Tipu t era. 

Obliczenia testowe przeprowadzono dla prostych problemów jedno¬ 
wymiarowych, co pozwoliło porównać wyniki z wziętymi z literatury 
rezultatami dobrze sprawdzonej klasycznej metody dyskretnych współ¬ 
rzędnych. Dla rozpatrywanych dużych zaburzeń stosowane przybliżone 
warunki brzegowe na granicy zaburzenia okazały się dobre w zakresie 
energii neutronów szybkich i złe dla neutronów termicznych. 

Policzone przykłady z dziedziny geofizyki jądrowej dotyczą po¬ 
równania produkcji wtórnych, neutronów rozszczepieniowych w skale 
zaburzonej przez odwiert dla różnych typów źródeł, używanych w sto¬ 
sowanych dla oznaczania uranu sondach, oraz porównania sferycznego 
i cylindrycznego modelu odwiertu. 
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Abstract 

This work concerns calculation of a neutron response, caused 

by a neutron field perturbed by materials surrounding the source 

/case A/, or the detector /case B/. Solution of a problem of type 

A or B is obtained using coupling of the Itonte Carlo radiation 

transport computation for the perturbed region and tho discrate 

ordinstes transport computation for the unperturbed system. The 

three-dimensional perturbation of an infinite homogeneous medium 

can be considered in this way, avoiding the time-consuming and 

statisticHl.v-unsigr.ificant deep penetration f.'onte Carlo calcula¬ 

tion. 

The surface integral and adjoint difference approximations of 

the perturbed response, known for case B, have also teen genera¬ 

lised for case A and applied in the new 3ALI'Gr,0 code, coupling 

externally the independent data froa LiOuô  and AiiloK- neutron and 

gasma-ray transport codes, with user-chosen positions and energy-

-dependent responses of effects of interest. Ike intermediate 

radiation transport data for both the unperturbed and perturbed 

media can be stored permanently and repeatedly linked. 

The two simple test problems have been compared with results 

of the discrete ordinates calculations. The agreement seess to be 

fine for fast neutrons and positions of the response not too close 

to the perturbed region. The examples from the nuclear .geophysics 

area have been solved, the first concerning comparison of the 

secondary fission neutron signal generated in a rock perturbed 

by a borehole for various neutron sources, and the second concer¬ 

ning relative influence of the spherical or cylindrical codel of a 

borehole on the secondary neutron production. 



Резюме 

Б работе есть розрешена задача вычисления величины ней
тронного еффекта, вызванного нейтронным полем, расстроенным 
магериялами окружающими источник /случай А/ или детектор 
/случай Б/, С этой целю исползованные есть соединение одно-
кзмеренных вычислений радиационного переноса для однородной 
бесконечной среды методом дискретных ординат и триизмеренных 
вычислений для зонда, содержающего источник или детектор, 
методом uioHie Карло. Многогрупповые стационарные уравнение 
переноса есть разрешенное независимо^ для зонда и для бесконе
чной среды с использованием включённых в систему стандартных 
ярограшов :,:ORSS и A.MISN , которые составляя! множества ра-
дяционных данных для многокрогного употребления через соеди
няющую программу 3ALT0R0 } написанному на машину CDC 6600. 
Этим способом мы избежаем вычислений Монге Карло с глубоким 
проникновением. 

Соединяющая операция производится с использованием двох 
пертурбационных методов, приближения сопряженной разницы и 
приближения поверхностьного интеграла, расширенных в этой 
работе на случай А^ 

В двох тестовых задачах было полученное хорошие согласие с " 
результатами методы дискретных ординат. Продолжающие два. 
проблемы из ядерной геофизики относятся к сравнению расценен
ного сигнала в скале для разных .типов источников и для сфери
ческой и цилиндрической модели скважины. 
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ui,Y+ ~ strumień i strumień sprzężony obliczene metodą MC 
er - mikroskopowy przekrój czynny reakcji 
"X - widmo energetyczne reakcji 
£ - różnica dwóch wielkości, zaburzonej i niezaburzonej 
7̂ - różniczkowanie wektorowe /operator nabla/ 

©(*) - jednostkowa funkcja skoku 
£ ! t £ - makroskopowe przekroje czynne, całkowity i na rozpra¬ 

szanie /zob. rozdz. 2.1/ 
Sl - jednostkowy wektor kierunku cząstki /strumienia/ 
<&£ - infinitezyrnąlny element kąta bryłowego /zob. rozdz. 2*1/ 

P> - sumowanie po wskaźnikach "i" od ? do N 

Niektóre wskaźniki: 

IG, IG1, IGO - numery grup energetycznych w notacji wielogrupowe.i 
NGHA - liczba analizowax;ych grup energetycznych 
L, LOED - wskaźnik i rząd rozwinięcia Legendre^a 
IR, NKD - wskaźnik interwału radialnego i liczba interwałów 
MED - numer ośrodka materiałowego 
WT - waga cząstki 
X,Y,Z - współrzędne przestrzenne cząstki 
U,V,W - składowe wektora kierunkowego cząstki 
(pfp*) - wielkość" określająca przejście od parametrów p"do p 
"t"'"^" ~ ws)ca^ni^i wielkości w układzie niezaburzonym i zaburzonym 
" " wskaźnik wielkości sprzężonej operatorowe 



t. Wstęp i sformułowanie celu pracy 

Praca niniejsza dotyczy dziedziny aietod obliczeniowych stoso¬ 
wanych dla rozwiązywania problemów transportu cząstek nienałado-
wanych ~ neutronów i kwantów ganuna. Przesłanką do wykonania tej 
pracy było poszukiwanie optymalnych metod obliczeniowych dla 
rozwiązywania zagadnień geofizyki jądrowej. Typowym takim zagad¬ 
nieniem jest badanie pól neutronowych w ośrodkach skalnych zabu¬ 
rzonych przes odwiert z sondą. 

Przez sondę należy rozumieć w tej pracy dowolne urządzenie 
zawierające w sobie śródło lub detektor promieniowania /ewentu¬ 
alnie oba równocześnie/, a także inne materiały, niż ośrodek 
zewnętrzny., które mogą istotnie wpływać na proces transportu 
promieniowania, w stosunku do zjawisk oczekiwanych w samym tylko 
ośrodku zewnętrznym. Źródło zawarte w sondzie może wytwarzać w 
ośrodku zewnętrznym pole neutronowe, co odpowiada analizowanej 
dalej sytuacji typu A. Detektor zawarty w sondzie może rejestro¬ 
wać już istniejące w zewnętrznym ośrodku pole neutronowe /np. na 
skutek naturalnej promieniotwórczości, aktywacji lub źródła zew¬ 
nętrznego/, co odpowiada analizowanej dniej sytuacji typu B. 

Problem pól neutronowych zaburzanych przez sondę pojawia się 
w wielu obszarach zastosowań fizyki neutronowej /zob. np. Dalton 
i Osborn 1961, Hoffman, Robinson i Stevens 1972, Sekimoto, Ohtsu-
ka i Yamamuro \9S3/» W szczególności w geofizyce jądrowej przy 
profilowaniu odwiertowym sama sonda wraz z odwiertem może być 
uważana /zob. Woolson i Gritzner, 1977-80/ za urządzenie, które 
powoduje zaburzenie transportu promieniowania w skale - dla 



neutro'now pierwotnych transportu od źródła do punktu produkcji 
cząstek wtórnych, zaś dla neutronów /fotonów/ wtórnych transportu 
od miejsca ich generacji w skale do detektora* Sytuacja ta jest 
opisana dokładniej w rozdziale wprowadzającym 2.3. 

W pracy tej skupiono si? na sposobach obliczania dwóch nastę¬ 
pujących typów odpowiedzi /por. Woolson i Gritzner} 1977/: 

A. Odpowiedź reakcji jądrowej w ośrodku zewnętrznym /przejawiają¬ 
ca sie przeważnie w produkcji cząstek -wtórnych/ na pole neut¬ 
ronowe pochodzące od iródła i zaburzone przez sondę, w której 
się ono znajduje 

B. Odpowiedź detektora zawartego w sondzie od zaburzonego przez 
nią pola neutronowego pochodzącego od reakcji jądrowej emitu¬ 
jącej neutrony do zewnętrznego ośrodka 

Przykłady fizyczne problemów t.ypu A i 3 sio Ana znaleźć w rozda. 
2.3 i następnych. Tak określone probierzy są na Lyle ogólne , że 
nogą znaleźć zastosowanie także w innych, iiiż geofizyka jądrowa, 
dziedzinach fizyki neutronowej, jak biologia i medycyna radiacyj¬ 
na, projektowanie osłon i innych urządzeń itp. 

Obliczenie analizowanych odpowiedzi typu A lub 3 wymaga rozwią¬ 
zania równania transportu Boltzmana /zob. np. Bell i Glasstone, 
1970/ dla cząstek nienaładowanych. Podstawowy formalizm teorii 
transportu wprowadzony jest* w rozdziale 2.1, a oba problemy zos¬ 
tały sformułowane w tym formalizmie w rozdziale 3.1. 

Przed metodą obliczeniową, ktdra pozwoliłaby rozwiązać to zada¬ 
nie, trzeba było postawić następujące wymagania: 



/a/ Metoda powlrtna mieć zastosowanie w szerokim zakresie energii 
neutronów, od energii termicznych rzędu dziesiątej części eV 
do energii kilkunastu MeV, i powinna uwzględniać szczegółowe 
przekroje czynne /zależne od energii i anizotropii rozprasza¬ 
nia/ dla możliwych reakcji neutronów z ośrodkami sondy i zew¬ 
nętrznym, dostępne z bibliotek danych jadrowyca 

/b/ Szczegółowa struktura geometryczno-materiałowa sondy musi być 
modelowana trójwymiarowo 

/c/ Obliczenia transportu muszą być wykonywane dla głębokiej 
penetracji ośrodka zewnętrznego, na odległościach wiciu drćg 
swobodnych od źródła 

/d/ Llożliwa byłaby separacja pełnego procesu obliczeniowego na 
części dla utworzenia baz danych pośrednich, w celu wyelimi¬ 
nowania konieczności powtarzania znacznej części obliczeń 
wewnątrz całych grup problemów, różniących się tylko jednym 
lub kilkoma parametrami'/np. widmem energetycznym samego 
źródła lub wilgotnością i gęstością ośrodka zewnętrznego/ 

Aktualna sytuacja w teorii transportu i jej metodach oblicze¬ 
niowych omówiona jest krótko w drugim rozdziale wprowadzającym, 
2.2. Wymagania a/ i b/ uniemożliwiają zastosowanie uproszczonych 
modeli transportu typu modelu dyfuzji czy modelu ciągłego spowal¬ 
niania i wskazują na konieczność użycia metod numerycznych. Do 
rozdziału 2.2 włączono więc także informację na'temat stosowanych 
obecnie rutynowo algorytmów dyskretnych współrzędnych i itonte 
Carlo oraz dostępnych kodów komputerowych i zbiorów danych jądro¬ 
wych* 



Wyjaagania /a/-/<3/ są bardzo surowe i żadne klasyczne metody 
obliczeniowe nie 3ą w stanic ich dobrze spełnić, w szczególności 
mst-oda dyskretnych współrzędnych wymagania /b/ a metoda Monte 
Carlo vijyaiag&nia /c/. Ponieważ jednak metody te częściowo uzupeł¬ 
niają nawzajem swoje słabości, posiadane rozeznanie w technikach 
obliczeniowych, przykłady w literaturze oras koniccenodć czedcio-
wego choćby wykorzystania gotowych jus kodów obliczeniowych, wska¬ 
zały na sprzężenie /ang. couplinjg/metod Monte Carlo i dyskretnych 
współrsądnych. Przegląd dotychczas etosov/anych technik sprsężenia 
tych algorytmoV or«2 przykłady zastosowań sprzężenia można znaleźć 
w rosdsiale >v-prowadsającya 2.4. Warto sasnacsyć, że syntetyczny 
przegląd dokonań w tej dziedzinę nie ma dotychczas odpowiednika w 
literaturze. i dlatego poświecono cm więcej miejsca, 

•Jedyną drogą, która spełnia warunek /d/ i jest do zrealizowa¬ 
nia w naszych -warunkach technicznych, okazało się następujące 
podejście do zagadnienia: 

? * Sformułowanie problemu niezaburzonego dla punktowego źródła 
/przypadek A/ lub detektora /przypadek B/ w jednorodnym ośrodku 
zewnętrznym i rozwiązanie go metodą dyskretnych współrzędnych 

2* Symulacja transportu metodą Monte Carlo w regionie zaburzonym, 
to jest ograniczonym do objętodci sondy 

3. Operacja sprzężenia, polegająca w tym wypadku na wykorzystaniu 
danych pośrednich z tych niezależnych od siebie obliczeń do 
wyrażenia ostatecznej odpowiedzi metodą rachunku zaburzeń 

Zastosowanie rachunku zaburzeń w numerycznych obliczeniach 
transportu omówiono w ostatnim rozdziale wprowadzającym, 2.5. 



Ostatecsnie zdecydowano się na rozszerzenie i udoskonalenie 
metod całki powierzchniowej i różnicy sprzężonej, wprowadzonych 
prsez Hoffmana, 5972. Podstawowe dla obu metod przybliżenie zabu-
rzeniowe polega na zastąpieniu na granicy regionu zaburzonego 
dokładnego strumienia wchodzącego /przypadek B/ lub dokładnego 
strumienia sprzężone.50 operatorowo wychodzącego /przypadek A/ 
odpowiednimi strumieniami niezaburzonymi dla kierunków wchodzą¬ 
cych lub wychodzących* Teoretyczne wyprowadzenie stosowanych wzo¬ 
rów znajduje się w rozdziale 3»1 tej pracy. Wyniki dla przypadku 
A dotyczącego zaburzenia otaczającego źródło są oryginalnym wkła¬ 
dem w stosunku do rdwnan" dla przypadku B poprzednio opublikowanych. 

Sprzężenie obliczeń meto'dami dyskretnych -.yspółrzędnych i Monte 
Carlo dokonuje się poprzez analizowanie zdarasń losowych dla 
cząstek maszynowych, zarejestrowanych na taśmie zderzeniowej 
/ang. collision tape/ w'trakcie symulacji transportu w regionie 
zaburzonym przez program Monte Carlo, przy użyciu funkcji zlicza¬ 
jącej uzyskanej w oparciu o dane otrzymane wcześniej s programu 
dyskretnych współrzędnych. Sposób przekazywania danych z kodów 
Monte Carlo i dyskretnych współrzędnych oraz algorytm skonstruo¬ 
wani dla zliczania odpowiedzi opisane są w następnym rozdziale 3.2, 

Bo uruchomionego systemu obliczeniowego włączono standardowe 
kody transportu ANISN /ref. 50/ i MORSE /ref.49/» pochodzące z 
Oak Hidge National Laboratory /USA/, program XSECB z Instytutu 
Techiki Jądrowej AGH /vet,47/ przetwarzający dane z bibliotek 
przekrojów czynnych CASK i DLC-31 /ret, 58/t oraz własny program 
sprzęgający BALTORO. Program BALTORO, nie mający w literaturze 
swojego odpowiednika i spełniający wymagania stawiane w miedzyna-



rodowym obiegu programów, opisany je&t szczegółowo w obszernym 
raporcie /ref. 62/, który stanowi uzupełnienie tej pracy. 

Następny rozdział, 4.1, zawiera opis obliczeń dla dwóch prob¬ 
lemów testowych, typu A i 3, oraz porównanie rezultatów z wcześ¬ 
niejszymi wynikami innych autorów. Na przykładzie problemów tes¬ 
towych dyskutowana jest także stosowalność przybliżenia zaburze-
niowego. 

\'l ostatnim rozdziale 4.2 przytoczono dalsze wyniki uzyskane 
przy pomocy wprowadzonej metody dla wybranych problemów geofizyki 
jądrowej. Podsumowanie pracy zawiera ocenę wkładu, jaki: metoda 
może wnieść w stosunku do dotychczasowego stanu technik oblicze¬ 
niowych dla rozwiązywania problemów fizyki neutronowej, oraz 
możliwości i ograniczenia dla dalszych jej zastosowań. 

Ze względu na brak polskojęzycznej literatury na temat współ¬ 
czesnych metod obliczeniowych w teorii transportu neutronów przy 
nowo wprowadzanych i przetłumaczonych przez autora pojęciach po¬ 
dano także ich oryginalne określenie w języku angielskim, ii bib¬ 
liografii wyodrębniono osobno, z grupy prac podstawowych, doku¬ 
mentację dotyczącą kodów, systemów i baz danych komputerowych 
/ponieważ wiele z tych materiałów jest firmowanych przez duże 
zespoły lub całe ośrodki, odnośniki mają formę tylko numeru 
referencji/. 



2. Wprowadzenie w tematykę acy i przegląd dotychczaso¬ 

wych osiągnięć w jej dr dzinie 

2.1 Kównanie transportu i jego równanie sprzężone w formie 

operatorowej 

Przypomniane tu będzie określenie podstawowych wielkości 
^stepujących w teorii transportu, wprowadzony będzie operator 
transportu, równanie transportu oraz warunki brzegowe, oraz 
wyjaśniona będzie stosowana dalej notacja operatorowa, która 
pozwala uniknąć uciążliwego przepisywania całek wielokrotnych. 

¥/ stacjonarnym procesie transportu /zob. np. Williams,1971/ 

rozpatrywanym przez nas cząstkom nienaładowanym /neutronom lub 
fotonom/ przypisane jest położenie, określone wektorem r w 
trójwymiarowej przestrzeni, kierunek, określony jednostkowym 
wektorem Śo /2 parametry/, oraz energia E. Punkt (?,E,it) 6-wy-
miarowej przestrzeni fazowej oznaczany będzie przez p. element 
objętości fazowej dp = d r dE dSl związany jest z infinitezy-
iaalną objętością d^r , infinitezymalnym przedziałem energii 
dE oraz infinitezymalnym kątem bryłowym d & . Całkowanie po 
przestrzeni fazowej odpowiada: 

r r „ fmax f r" 
J dp = J d-*r J dE j d̂ i J d a (2.j) 
P 7 E • -1 0 

nan 
gdzie V jest objętością przestrzenną, EJJ^^ i E -^ oznaczają 



górną i dolną granicę rozpatrywanego zakresu energii, kierunek 
jt jest reprezentowany we współrzędnych sferycznych przez kąt 
polarny Q- i azymutalny oc -,-a \J~ = cos£-/por. rys. 2.1, rozdz. 
2.2.2/. Jeśli nie oznaczamy specjalnie granic całkowania, odbywa 
się ono po całej przestrzeni fazowej. 
Na punktach p przestrzeni fazowej określone są następujące 

funkcje, używane w opisie procesu transportu: 

U Strumień <2>(p) /ang. angular 1'lux lub częściej flux/ 
t£.(r,E,Jt) err* d£ dit odpowiada ilości cząstek w elemencie 
objętości d r wokół punktu r, w przedziale energii &E wokół 

-V -» 
energii E, i w kącie bryłowym dJl wokół kierunku Ji , przeci¬ 
nających w jednostce czasu jednostkowy element pov/ierzchni 
prostopadłej do Sl . Strumień ten wyraża się w [cząstkach* 
• cm • s~ - e?~ * sr~ J /neutronach, fotonach lub innych/. 

2. Strumień sprzężony operatorowo c£+(p) /ang. adjoint flux/ 
Odpowiada on zdefiniowanemu jak wyżej strumieniowi fikcyjnych 
cząstek, zwanych adjunktonami /zob. np. Irving, 1970/, 
przypisywanych rozwiązaniu sprzężonego operatorowo równania 
transportu. Interpretacja fizyczna adjunktonów zależy od 
tego, jakie przyjmiemy źródło sprzężone, i podana będzie na 
końcu tego rozdziału. 

W celu uniknięcia dwuznaczności angielskie określenie 
"adjoint" tłumaczymy tu jako "sprzężony operatorowo", 
natomiast "ooupled" po prostu jako "sprzężony" /w sensie 
wzięcia pary, włączenia do systemu/. 



3. Źródło S(p) 
S(r,E,Jl) d r dE dii odpowiada ilości cząstek emitowanych do 
systemu w infinitezymalnym elemencie dp przestrzeni fazowej 
wokół położenia, energii i kierunku reprezentowanych przez 
punkt pt na jednostkową objętość, wyrażanej w [cząstkach* 

O •* 4 ł 
• cm • s • eV~ • ar" 3 /neutronach, fotonach, adjunktonach itp»/ 

4. Źródło sprzężone S*"(p) /ang. adjoint source/ 
Odpowiada ono zdefiniowanemu jak wyżej źródłu dla adjunktonów, 
występującemu w sprzężonym operatorowo równaniu transportu. 

5. Funkcja odpowiedzi E(p) /ang. response function/ 
R(?,E,Jt) & r dE dit odpowiada odpowiedzi rozpatrywanego typu 
/np. liczba zliczeń detektora, liczba produkowanych cząstek 
wtórnych, dawka biologiczna itp./ zarejestrowanej w elemencie 
dp wokół położenia, energii i kierunku p, przypadającej na 
jednostkowy strumień neutronów /fotonów/. 

6. Makroskopowy całkowity przekrój czynny S \r»E) w punkcie r 
dla energii E, wyrażany w [cm 3 t którego odwrotność 
wyraża średnią drogę swobodną neutronu /fotonu/ o energii E 
przy uwzględnieniu wszystkich możliwych •/ punkcie r reakcji 
jądrowych /rozpraszanie, absorpcja, produkcja cząstek wtórnych 
itp./ 

7* Makroskopowy różniczkowy przekrój czynny na rozpraszanie, 
s5s\?|Et£*-£j,$l'), wyrażający prawdopodobieństwo rozproszenia 
w punkcie r cząstki o energii E* i kierunku sC do energii E 
i kierunku Jt / nie podajemy tu jednostek, gdyż w praktyce 
używa się mniej ogólnych postaci Ł 3 / . 

9 



Przekroje czynne, całkowity I na rozpraszanie, charaicteryżu¬ 
ją ośrodek transportu i są parametrami operatora transportu dla 
tego ośrodka. Operator transportu L działa w następujący sposób 
/nie rozpatrujemy ośrodków mnożących neutrony/ na dowolną funkcje 
f, określoną w przestrzeni fazowej: 

L f = j?-Vf(r",E,#) + Z(t\r,E) f(r,E,J?) 

f ^ * JaJT (2.2) 

gdzie pierwszy człon opisuje wypływ przestrzenny cząstek z 

elementu przestrzeni fazowej, drugi ich sLraty M'<3 tto^atn-ida 

możliwych iłeakcjach jądrowych, a t rzeci ich zysk związany z 

rozpraszaniem z innych energi i . 

Sprzężony względem niego operator L /zob. np. Bell i Glass-

tone, 1968/ dla tego samego systemu działa w następujący sposób 

na dowolną funkcję g, określoną w przestrzeni fazowej: 

g = -jt.$g<?fEftf) + Z®&JS> g 

min 4TT 

Taka postać operatora sprzężonego względem operatora trans-
pxartu wynika z żądania, aby dla dowolnych funkcji f i g znika¬ 
jących w niestończoności spełniona była relacja: 



jdp g(p) L f (p) = j dp f (p) L+ g(p) (2.4) 

Istotnie, obliczając przy użyciu wzorów (2.2) i (2.3) lewą 
i prawą stronę (2.4) /zob. np. Bell i Glasatone, 1968/ oraz 
odejmując je, znoszą się wszystkie człony z wyjątkiem: 

fdp g(p)j?-fe(p) + [dp 
(2.5) 

g(p)) = Jdp SŚ?-? b) 2-ft f(p)g(p) 

gdzie 8(r — r.) oznacza symbolicznie, że całkowanie odbywa się 
po brzegu objętości zajmowanej przez system, a n jest jednost¬ 
kowym wektorem normalnym do powierzchni całkowania, skierowanym 
na zewnątrz /por* rys. 3.1, rozdz. 3*1*1/. Zamiana całki obję¬ 
tościowej na powierzchniową nastąpiła przy pomocy twierdzenia 
o dywergencji. 

Natomiast biorąc w nieskończoności warunki brzegowe typu: 

f(?tB,i?) = 0 dla n-i?< 0 , lr|^o> (2.6) 

g(iVE,i?) = 0 dla n jf > 0 , | r\-*oo (2.7) 

człon powierzchniowy (2*5) znika i relacja C2.4) jest spełniona. 
Interpretacja fizyczna takich warunków brzegowych dla strumieni 
podana jest dalej. 
W obszarze o skończonej objętości V człon powierzchniowy w 

ogólności nie znika i odpowiadający (2.4) wzór ma postać: 

11 



j dp g(p)'t f(p) = J dp f(p) L+ g(p) + 
7 V (2.8} 
jdp S(?~rb) (n-J?) fCp) g(p) 

gdzie dV oznacza brzeg objętości V, a pozostałe całkowania odby¬ 
wają się po pełnym zakresie energii i kierunków. Człon powierz¬ 
chniowy uwzględnia wpływ dowolnie określonych warunków brzegowych 
na związek operatora transportu z jego operatorem sprzężonym, co 
będzie wielokrotnie wykorzystywane w tej pracy. 

Równanie transportu Boltztaana /zob. np. Bell i Glasstone, 1968/ 
ma w notacji operatorowej postać: 

L(£ = S - (2.9; 
gdzie szukana funkcja q>(p) opisuje strumień neutronów, S(p) 
źródło neutronów, a działanie operatora transportu na strumień 
jest określone równaniem (2.2). 

Równanie sprzężone operatorowe ma postać: 

L+Cf+ = S + (2.10) 
gdzie szukana funkcja cp (p) opisuje strumień sprzężony operato¬ 
rowe, S źródło sprzężone, a lewa strona jest określana równaniem 
(2.3). Źródło sprzężone nie jest określone jednoznacznie przez 
fizykę transportu / z tego, jakie jest źródło S w równaniu (2.9) 
nie wynika ogólnie, jakie jest źródło S + w równaniu (2.10)/ i 
swobodę jego wyboru można wykorzystać dla poprawienia eTektyw-
ności obliczeń związanych z wyznaczeniem analizowanej odpowiedzi 
/zob. np. Greenspan, 1975/. 
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W większości praktycznych zastosowań znaczenie ma nie tyle 
znajomość pełnego strumienia, co wyliczenie odpowiedzi F detek¬ 
tora lub pewnego efektu wywołanego neutronami /np. produkcja 
cząstek wtórnych, dawka biologiczna itp./, którą można wyrazić 
formalnie /zofa. Greenspan, 1975/, jako funkcjonał całkowy okre¬ 
ślony na strumieniu: 

F = Jdp cf(p) R(p) (2. U) 
gdzie f?(p)jest funkcją odpowiedzi, lub też: 

F = Jdpęftp) S(p) (2.12) 
jako funkcjonał całkô wy określony na strumieniu sprzężonym 
operatorowe, jeśli przyjęliśmy w równaniu (2*10) źródło sprzężone: 

S+(p) = B(p) (2.13) 

co definiuje także strumień sprzężony operatorowa. Wzór (2.12) 
jest równoważny wzorowi (2.11) na mocy równań transportu (2.9) 
i (.2.10) oraz relacji (2.4). Tłumaczy on zachowanie się adjunk-
tonów jako " skwantowany ch przyczynków do odpowiedzi" - fikcyjnych 
cząstek poruszających się po tych samych torach, co neutrony, ale 
w przeciwnych kierunkach, od punktu detekcji do źródła i do tyłu 
w czasie. Próżniowe warunki brzegowe (2.6) dla strumienia (p 
oznaczają brak neutronów wchodzących z zewnątrz do systemu, a 
warunki brzegowe (2.7) dla strumienia sprzężonego operatorowe (£ 
oznaczają brak dalszych przyczynków do odpowiedzi dla kierunków 
wychodzących z systemu. Z porównania całek rozproszeniowych we 
wzorach (2.2) i (2.3) wynika, że w systemach czysto spowalniają¬ 
cych adjunktony w zderzeniach zyskują energię. 
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2.2 Przegląd metod obliczeniowych używanych dla rozwiązy¬ 
wania problemów transportu neutronów i kwantó* gamma 

2.2.1 Aktualna sytuacja w teorii transportu i jej metodach 
obliczeniowych 

Równanie transportu Boltzmana (2.9} jest w swojej ogólnej 
postaci złożonym równaniem, różniczkowym względem położeń cząstek 
i całkowym względem ich pgdów. Komplikacja w stosunku do klasycz¬ 
nych równań matematyki fizycznej wiąże się migdzy innymi z faktem, 
że operator transportu nie jest ograniczonym operatorem samo-
sprzężonym, a w jego widmie oprócz dyskretnych wartości własnych 
pojawia się obszar ciągły /zob. Case i Zweifel, 1967/, oraz z 
faktem, że szukane rozwiązania leżą w bardziej skoaplitowanej 
przestrzeni Banacha /zob. Greenberg i Zweifel, 1976/, niż prze¬ 
strzeli Hilberta, występująca w ma tematycznych podstawach, mecha¬ 
niki kwantowej czy teorii dyfuzji. Do badania matematycznych 
podstaw teorii transportu używa się obecnie zaawansowanego apa¬ 
ratu formalnego, jakim jest analiza funkcjonalna /zob. Greenberg 
i Zweifel, t976/. 

Rozważania te nie służą bezpośrednio rozwiązywaniu problemów 
praktycznych, lecz do badania pewnych ogólnych własności równania 
transportu, jak istnienie i jednoznaczność rozwiązań, ich syme¬ 
trie, poprawne formułowanie warunków brzegowych, itp. Ha bazie 
nowoczesnych metod matematycznych udało się w bardzo wyidealizo¬ 
wanych przypadkach, bez złożonej geometrii systemu i zależności 
energetycznej, uzyskać ścisłe rozwiązania równania transportu w 



postaci analitycznej* Wymienić tu można metodę rozwinięcia na 
osobliwe funkcje własne /zob. Case i Zweifel, 1967/, metodę 
resolwenty /zob. Greenberg i Zweifel, 1976/, metody F„ i C„ 
/zob. Sanchez i McCormick, 1982/ i inne. 

Niezależnie od czysto teoretycznych komplikacji, w teorii 
transportu mamy do czynienia z bardzo istotną trudnością fizyczną 
która polega na tym, że występujące w równaniu transportu jako 
parametry przekroje czynne są niezwykle skomplikowanymi funkcjami 
energii, kąta rozpraszania, a w niejednorodnych ośrodkach także 
i położenia. W większości wypadków pełna zależność przekrojów 
czynnych od energii i kąta nie jest znana w formie analitycznej, 
a jedynie w skończonej liczbie punktów ich pomiaru uzupełnionej 
o dane teoretyczne uzyskane przy pomocy modeli jądrowych. Dlatego 
też uznaje się powszechnie /zob. np„ Bell i Glasstone, 1970/, że 
znalezienie ścisłych rozwiązań równania transportu jest w ogólnym 
przypadku zadaniem beznadziejnym. 

Znane są jednak od dawna sytuacje fizyczne, w których stosować 
można uproszczone w stosunku do równania Boltzraana modele tran¬ 
sportu /zob. np. Seckurts i .Virtz, 1964/, jak model dyfuzyjny czy 
model ciągłego spowalniania. W stosunku do pełnej teorii trans¬ 
portu wymagają one pewnych specjalnych założeń czy też przybliżeń 
co do rozpatrywanego układu, jak np. o niezależności lub uprosz¬ 
czonej zależności przekrojów czynnych od energii czy o izotropii 
lib liniowej anizotropii rozpraszania* Tam, gdzie modele te wolno 
stosować, mamy atrakcyjną możliwość otrzymywania rozwiązań ana¬ 
litycznych.. Co więcej, matematyczna teoria aproksymacji pełnego 
równania transportu /zob. np. Case i Zweifel, 1967/ jest w stanie 



pokazać", w jakich granicznych przypadkach przybliżenia te są 
zbieżne do ścisłych rozwiązań, a nawet oszacować ich błąd. Jednak 
W stosunku do rozszerzającej się klasy zagadnień transportu, ja¬ 
kie ostatnio rozwiązuje się dla praktycznych potrzeb fizyki neu¬ 
tronowej, ilość tych wyidealizowanych sytuacji jest ograniczona, 
a ludzie rozwiązujący zagadnienia praktyczne często robią te 
przybliżenia w sposób niekontrolowany. 

Szerszą klasę problemów pozwalają obecnie rozwiązać tylko 
techniki numeryczne /zob. np. Greenspan, 1968 oraz Werner, 1981/. 
Burzliwy ich rozwój nastąpił dzięki wielkim postępom techniki 
komputerowej. Dokładność przybliżeń numerycznych zależy nie tyle 
od bardziej czy taniej subiektywnych kryteriów adekwatności upro¬ 
szczonych założeń do sytuacji fizycznej, ile od efektywności al¬ 
gorytmu, czasu i pamięci komputera oraz ilości i jakości danych. 
Przy pomocy metod numerycznych otrzymuje się obecnie niejedno¬ 
krotnie doskonałą zgodność wyników obliczeń z danymi eksperymen¬ 
talnymi nawet w bardzo złożonych układach, chociaż są dalej sy¬ 
tuacje, w których dotychczas stosowane metody numeryczne są bez¬ 
silne. Słabość metod numerycznych polega też na tym, że ich wy¬ 
niki często opisują jeden szczególny przypadek, a nie pozwalają, 
jak w przypadku wyników analitycznych, prześledzić ogólnych włas¬ 
ności rozwiązań, porównać wartości granicznych z intuicją fizyczną 
itp. Dlatego też metody numeryczne stosuje się wszędzie tam, gdzie 
wiadomo że uproszczone modele transportu, dające wyniki mniejszym 
kosztem, nie stosują się, lub nie są wystarczająco dokładne /chy¬ 
ba, że chodzi o potwierdzenie tymi obliczeniami słuszności przy¬ 
jęcia uproszczonego modelu w konkretnej sytuacji, lub o testo-
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wanie metody numerycznej na sprawd&onych 'wynikach dla prostego 
problemu/. Z mydlą o takich przypadkach, fizycznych powstała ni¬ 
niejsza praca» 

We współczesnych metodach obliczeniowych dla potrzeb zagad¬ 
nień transportu zarysował się zdecydowany podział na tzw. techni¬ 
ki deterministyczne i stochastyczne. Istotą metod stochastycz¬ 
nych jest symulacja całości lub pewnych części procesu trans¬ 
portu przez "cząstki maszynowe" /zob. rozds, 2.2.3/, którycii 
eaisja, drogi swobodne, rozpraszanie, pochłanianie i ucieczka są 
losowane przez komputer a odpowiednich rozkładów prawdopodobień¬ 
stwa, związanych z charakterystyką źródeł, przekrojami czynnymi 
i rozmiarami ośrodka itp. Istotą metod deterministycznych, są 
numeryczne przybliżenia w obliczaniu pochodnych, i całek, wystę¬ 
pu jacych w równaniu transportu, co prowadzi do rozwiązań uśred¬ 
nionych w zadanych przedziałach czasu, przestrzeni, energii i 
kątów. Przybliżenia te /zob. Sanchez i McCormick, 1982/ polegają 
bądź na dyskretyzacji występujących w równaniu transportu zaien-

nych ciągłych /czas, położenie, energia, kierunek/, bądź na roz¬ 
wijaniu strumieni i przekrojów czynnych w szeregi odpowiednich, 
funkcji, a najczęściej na kombinacji obu tych dróg. 

W dalszej części pragniemy skupić uwagę na dwóch najbardziej 
rozwiniętych metodach obliczeniowych, które są w powszechnym uży¬ 
ciu już co najmniej \? lat, są dobrze oprogramowane i przetesto¬ 
wane oraz stosowane były do najszerszej klasy zagadnień transporv 
tu. Są to /zob. Nelson i Jenkins, 1978/ metoda deterministyczna 
dyskretnych współrzędnych /ang. discrete ordinates - DO/ oraz 
metoda stochastyczna zwana też metodą Monte Carlo /HC/» 
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Metody te stosują się, w opracowanej dotychczas postaci, w 
zakresie energii neutronów od kilkudziesięciu MeV do kilku dzie¬ 
siątych eV. Analiza transportu cząstek o wyższych energiach wy¬ 
maga uwzględnienia procesdw, którym podlegają cząstki elementar¬ 
ne, gdzie zlinearyzowane równanie Boltzmana się nie stosuje, a 
w niższych energiach, często z uwzględnieniem efektów molekular¬ 
nych, wymaga osobnych modeli obliczeniowych /zob. np. Bell i 
Glasstone, 1970/, które nie są przedmiotem tej pracy. 

2»2»2 Metoda dyskretnych współrzędnych 

Metoda dyskretnych współrzędnych w zastosowaniu do rozwiązy¬ 
wania stacjonarnego równania transportu /zob. Carlson i Lathrop, 
1968/ zawiera w sobie następujące przybliżone podejścia do za¬ 
leżności przestrzennej, kątowej i energetycznej w równaniu 
transportu: 

/a/ Metoda dyskretnych współrzędnych przestrzennych, w której 
rozpatrywany obszar dzieli się na dyskretną sieć elementar¬ 
nych komórek o skończenie małych objętościach 

/b/ Metoda SJT dla zależności kątowej strumieni, w której pełną 
sferę kierunków dzieli się na N kątów bryłowych /ang. angu¬ 
lar quadrature mesh/, z których każdy jest reprezentowany 
przez jeden dyskretny kierunek R > oraz wagę w., proporcjo¬ 
nalną do kąta bryłowego. Całki po kierunkach aproksymuje 
sie skończonymi sumami, w szczególności w najprostszym 
przypadku jednowymiarowej geometrii płaskiej: 
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£ ) 4 p i (2.14) 

gdzie zmienna M, jest co sinusem kąta kierunkowego z osią "x". 

/c/ Metoda różnie skończonych w odniesieniu do pochodnych przes¬ 
trzennych, które przybliża się w skończonych schematach róż¬ 
nicowych 

/d/ Przybliżenie wielogrupowa dla zależności energetycznej, w 
którym pełny zakres energii dzieli sie na kilkanaście do 
kilkuset przedziałów, w których uśrednia sie przekroje 
czynne i strumienie /por. rozdz. 2.4.2/ 

/e/ Metoda PL dla różniczkowych przekrojów czynnych zależnych 
od kąta rozpraszania, które rozwija sie w skończcny szereg 
wielomianów Legendra*a /por. rozdz. 3*2.4/ 

Metoda DO opiera się na rozkładzie pełnego operatora trans-
/» /\ /\ A 

portu na sumę dwóch operatorów, L = D + I , różniczkowego D 
oraz całkowego I /por. rozdz. 2.1/: 

;J?") (2.16) 

W najprostszym przypadku jednowymiarowej geometrii płaskiej i 
jednej grupy energetycznej1 



L 

-cizie zmienne u. • i p..: reprezentują kierunek e?->stki przed i po 

zderscniu, P, jest l~tym wieloraianea Legendreva a ~£^ jast 1-tym 

współczynnikieai dla rozwinięcia Legendre'a przekroju czynnego na 

rozpraszania względen cosinusa kątfi rozpraszania. 

Definiując źródło uogólnione: 

^ = I<c + S (2.19) 

gczie S opisuje emisją rzeczywistego źródła od poioćenia, energii 
i itierunkUj do której dodano źródło rozproszoaiowe, stosujemy 
podejście iteracyjne. rozwiązując szereg rovmau różniczkowych: 

Dc£ = 0^ (2.20) 

gdzie: 

QQ = S (2.21) 

Q^ = S + I <£ n_? - (2.22) 

Rozwiązanie i£Q odpovnada strumieniowi niero^pros/oneuiU, tf , -o 
iiajwyżej jednokrotnie rozproszonemu itd., cała zaś iteracjn może 
być interpretowana jako rozwinięcie w szereg rozproszeń wielo¬ 
krotnych. 

Metoda ta sprowadza zagadnienie do rozwiązywania układów rów¬ 
nań różniczkowych pierwszego rzędu typu rćwn. (2.20). Rozwiązanie 
pojedynczego równania w obrębie jednej grupy energetycznej nosi 
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w teorii metody DC nazwę iteracji wewnętrznej /ang. inner itera¬ 
tion/. Dla zwykłego spowalniania /ang. downscatter/, rozpoczy¬ 
nając rachunek od pierwszej grupy /od najwyższej energii/, wyz¬ 
naczenie strumieni w kolejnych grupach pozwala wyliczać przyczyn¬ 
ki do śróde? rozproszeniowych we wszystkich grupach niższych. Dla 
rozszczepienia i innych reakcji, w których cząstki mogą zwiększać 
energie /ang. upscatter/, jak np. wychwyt radiacyjny /cząstki 
wtórne w schemacie wielogrupowym umieszczane są w kolejnych dal¬ 
szych /grupach energetycznych za ostatnią grupą cząstek pierwot¬ 
nych/, dla pełnego wyznaczenia źródeł uogólnionych konieczne są 
dodatkowe iieracje, zwane zewnętrznymi /ang, outer iterations/, 
obejrr;ujące rozwiązania pełnego kompletu równań wielogrupowych. 

Metoda dyskretnych współrzędnych i różnic skończonych dla 
ôwj\u-u; L;/p;. ̂ 2.20) może obecnie, głównie ze względu na ograniczo¬ 
ne paaivci komputerów, być stosowana jedynie w geometriach jedno 
lub dv/uv.yniarowych o najprostszy cii symetriach, .vyoaga to przed¬ 
stawienia operatora wypływu neutronów, Jl-v , we współrzędnych 
krzywoliniowych odpowiednich do symetrii geometrycznej. Odpowied¬ 
nie wzory dla najczęściej stosowanych przypadków można znaleźć 
np. w pracy Sancheza i McCormicka /I982/. Np. w jednowymiarowej 
geometrii sferycznej, stosowanej dalej w tej pracy: 

dr r "f* 

gdzie {-c jest cosinueem kąta między kierunkiem cząstki a kierun¬ 
kiem radialnym /zob. rys. 2.1/. 

Za pomocą schematu różnic skończonych sporządza się w aetodaie 



r.E 

r - położenie cząstki 

j£ - jednostkowy wektor 
kierunku. 

$ - kąt polarny 

= cos©-

Objaśnienie: powierzchnia stożkowa ze strzałką oznacza 
symetrię strumienia względem kąta azymutalnego 

Rys* 2.1 Zmienna kątowa w jednowymiarowej geometrii sferycznej 

k+1/2 k+3/2 

step model — linear model — — — 

2.2 Model skokowy i liniowy strumienia w jednowymiarowej 
geometrii płaskiej 



DO równanie bilansu dla każdej z komórek przestrzenno-kątowych 
osobno. Przykładowo w jednowymiarowej geometrii płaskiej /naj¬ 
prostsze wzory/ równ. (2.20) dla jednej iteracji, jednej grupy 
energetycznej, komórki przestrzennej "k* i-kątowej "j n ma postać 

xk+l ~ 

gdzie: 

gdzie x^ i x^^ oznaczają współrzędne lewego i prawego brzegu 
komórki przestrzennej a (-t jest cosinusem kierunku " j" z 03ią x 
/pominięto tu wskaźnik grupy energetycznej i numer iteracji/. 
We współrzędnych krzywoliniowych pojawiają aię dodatkowe współ¬ 
czynniki związane z różniczkowaniem po składowych wektora kie¬ 
runkowego /zob. np. Bell i Glasstone, 1970/, które nie muszą 
być równoległe do osi współrzędnych przestrzennych. 

Pochodną przestrzenną związaną z wypływem, neutronów z komórki 
zastąpiono poivyzej różnicą skończoną między wartościami brzegowy-
mi. Dla wyliczenia straty neutronów związanej z całkowitym prze¬ 
krojem czynnym oraz źródeł rozproszeniowych wymagana jest znajo¬ 
mość strumienia wewnątrz komórki /dla JŁ^WJ/, który eliminuje 
się z równania (.2.24) przybliżając go za pomocą wartości brzego¬ 
wych przy użyciu różnych modeli. Najmniejszą dokładność daje tzw. 
model skoku /ang. step flux model/: 
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który zakłada skokową zmianę strumienia wewnątrz elementarnej 
komórki. Drugi prosty model, liniowy /ang. linear flux model/: 

przypisuje wnętrzu komórki średnią wartość strumienia 
brzegami* Porównanie miedzy obu tymi modelami pokazana scheaaty-
cznie na rys. 2.2. W praktyce stosuje się różne kombinacje obu 
tych modeli, z których najbardziej efektywny jest tzw. model 
ważony /ang. weighted difference model/. Komórki przestrzenne 
muszą by(5 dosyć małe, aby model się stosowni, ale nie zbyt małe, 
aby zapobiec oscylacjom strumienia na długości jednej drogi swo¬ 
bodnej. Niejednorodności ośrodka znacznie utrudniają ten wybór, 
co obok ograniczenia do prostych geometrii stanowi główną sła¬ 
bość metody DO. 

Sieć ft-'-ifwA dyskretnych kierunków i wng wybiera sie aprcksy-
mując całki po kierunkach skoxiczonymi sumami przy pomocy proce-
dury numerycznej zwanej kwadraturą Gaussa /zob. Carson i Lathrop, 
1968/. W szczególności wybór L istniejących w przedziale -l<c u.g 
^1 zer wielomianu Legendre-a L-tego rzędu P, (("•) jako L dyskret¬ 
nych kątów [(^.^ powoduje, że metoda DO staje się równoważna me¬ 
todzie P^ rozwiązywania równania transportu /zob. Bell i Glass-
tone, 1970/. W praktyce przy kwadraturze kątowej wykorzystuje 
się symetrie geometryczne układu oraz zagęszcza się sieć kątową 
dla kierunków uprzywilejowanych przez anizotropię rozpraszania. 



Modele strumienia eliminują zbyt dużą liczbę niewiadomych w 
równaniach bilansu typu równ* (2.24). Podanie warunków brzegowych 
dla'kierunków wchodzących do pierwszej komórki na granicy układu 
pozwala wyliczyć strumień wychodzący na przeciwległym brzegu tej 
komórki, a zarazem wchodzący do następnej komórki wewnątrz układu, 
itd,, i kolejno rozwiązać równania bilansu dla całej sieci przes-
trzenno-^kątowej, aż do otrzymania strumieni w kierunkach wycho¬ 
dzących na brzegu ostatniej komórki na przeciwległej granicy uk¬ 
ładu. 

Po tak zakończonej iteracji wewnętrznej "n" dla grupy energe¬ 
tycznej "g" oblicza się; współczynnik skalowania strumienia /ang. 
flux scale factor/ £&t według definicji: 

gdzie L^ /ang» leakage/ jest wypływem cząstek z systemu, R^ 

g. removal/ jest stratą na absorpcja i rozpraszanie do innych 
s £§ jest źródłem uogólnionym uwzględniającym rozpraszanie 

z innych grup i wewnątrzgrupowe. Warunkiem zbilansowania liczby 
neutronów w systemie jeaŁ zbieżność f̂ ~*'» "tak więc współczynaik 
skalowania może być stosowany jako kryterium zbieżności procedury 
iteracyjnej w kolejnych grupach. Jedną z nowych, skutecznych 
metod przyspieszania zbieżności jest skalowanie w grupach, nie 
dla całego systemu naraz, lecz osobno dla poszczególnych regio¬ 
nów przestrzennych grubszych niż sieć oryginalnych komórek /ang. 
coarse mesh/* 



2.2*3 Metoda Monte Carlo 

0 ir.e w metodzie DO jest rozwiązywane równanie Boltzmana w 
postaci różnicakowo-eałkowej, to podstawą metody MC jest postać 
caikow-i równania transportu /sob. np. Irving, 1970/. Wiech \gn 
oznaczn gęstość cząstek opuszczających n-te zderzenie w awojej 
historii, gdzie y- - S oznacza wydatek źródła. Iterując równanie 
całko-.'. .= s bierzemy szereg rozproszeń wielokrotnych wg. następują¬ 
cego •' iheaiatu: 

(2.29J 

gazie .':fsłko%vy operator transportu przedstawiono w postaci iloczy¬ 

nu dwóch operatorów: 
/a/ operatora-drogi swobodnej I, przeprowadzającego cząstkę o 

ustalonej energii S i kierunku Jl se starego położenia r" w 
nowe r, bez zderzeń po drodze /ang. free-flight operator/: 

I?—rsi f 
(2.30) 

gdzie całkowanie przebiega wzdłuż odcinka między punktami 
r i r^ wzdłuż którego skierowany jest jednostkowy wektor 
Jl kierunku lotu cząstki. 

/b/ operatora zderzeniowego C /ang. collision operator/: 

' gdzie L • i £ s • są makroskopowymi przekrojami czynnymi, całko-
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witym i na rozpraszanie* 
Operatorowi T odpowiada eksponencjalny rozkład długości możli~ 

wyeh dróg swobodnych, a operatorowi C odpowiada rozkład prawdo¬ 
podobieństwa rozproszeń do nowych energii i kierunków* W metodzie 
ŁIC komputer losuje najpierw położenia, energie i kierunki cząstek 
źródła, a potem stosownie do powyższych rozkładów prawdopodobień¬ 
stwa losuje aropp.. swobodne cząstek, zmianę energii i kierunku w 
zderzeniach, caisje cząstek wtórnych itd. '# ten sposób otrzynn.'.-
jesy historię sdarzeri losowych /ang. random walk/ dla cząstek 
maszynowych. Czasy przebycia kolejnych dróg swobodnych sumują sie 
na. vriek cząstek., Absorpcja, dla zwiększenia efek.tyvm.osci obiicaeii, 
nie jest na ogół w koda di obliczeniowych I.1C traktowana analogowo 
~ zamiast losowo zabijać cząstki w zderzeniach s jądrami absor-
benta przypisuje się im na początku ich historii wagi, które 
później odpowiednio redukuje się o prawdopodobieństwa nieabsopcji. 
Histeria cząstki może zostać przerwana na skutek ucieczki z sys-
tenruj przekroczenia dolnej fyanicy energii lub wagi, albo górnego 
limitu v.-iaku, Scheraat ideowy algorytmu IX pokazano na rys. 2.3. 

Spośród wielu metod wyznaczania odpowiedzi na podstawie his¬ 
torii losovjych cząstek /zob. Kalos, Celnik i Naknche, 1968/ wy¬ 
różnić można techniki analogowe, polegające na zliczaniu wprost 
cząstek maszynowych przecinających zadane powierzchnie lub regio¬ 
ny przestrzenne, oraz estymacje statystyczną,-w której przyczynki 
do odpowie^ i od poszczególnych zdarzeń oblicza się wg., wzoru 
/por. równ. 2.11, rozdz. 2.1/: 

F = jdp0 jdp ̂ (p) t(PO«-P> H(PQ) (2.32) 
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. 2.3 Schemat ideowy algorytmu MC 
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gdzie •yj , poprzez wagę cząstki i inne zmienne /por.rozda. 3»2»2/ 
reprezentuje strumień, gęstość neutronów lub gęstość" zderzeń, w 
punktach przestrzeni fazowej p /współrzędne , energia i kierunek 
cząstki w zdarzeniu/, pQ opisuje położenie, energię i kierunek 
cząstki docierającej do punktu detekcji, a R(PQ)jest funkcją 
odpowiedzi detektora /lub rejestrowanego efektu, wywołanego neu¬ 
tronami/. Oprowadzona w równ. (2.32) funkcja zliczająca f(pQ*-p) 
/ang. scoring function/ wyraża prawdopodobieństwo przejścia 
cząstki od położenia r, energii E i kierunku Sl w zdarzeniu, do 
położenia rQł energii EQ i kierunkuJlQ w punkcie detekcji. 

Taka technika zliczania odpowiedzi jest bardzo efektywna dla 
problemów v, głęboką penetracją neutronów, gdzie prawdopodobieńs¬ 
two dotarcia wprost, dla ograniczonej przez pamięć i czas maszyny 
liczby cząstek, do odległego i niewielkiego regionu, w którym 
zliczana jest odpowiedź, może być znikome. Przykładem może być 
szeroko stosowany estymator ostatniej drogi swobodnej /ang. Apst 
free-flight estimate lub next collision estimate/ EF, w którym 
funkcja zliczająca wyraża prawdopodobieństwo dotarcia cząstki 
opuszczającej kolejne zderzenie do detektora w następnej drodze 
swobodnej, bez dodatkowych zderzeń. Kolejne zderzenia zostają 
uwzględnione w błądzeniu losowym cząstki maszynowej, i począwszy 
od emisji ze źródła /odpowiedź nieskolidowana/, przyczynki od 
kolejnych zderzeń, liczone wg. wzoru (2»32) sumują się. Funkcją 
zliczającą dla metody LE jest więc funkcja Greena równania tran¬ 
sportu w czysto absorbującym ośrodku /bez rozproszeń/ pomnożona 
przez prawdopodobieństwo nieabsorpcji w bieżącym zderzeniu oraz 



różniczkowy przekrój czynny na rozproszenie w.bieżącym, zderzeniu 
od energii E do energii detekcji E Q i od kierunku Jo przed zderze¬ 
niem do kierunku .-i?0 = • (r - r^) /\r - VQ\ , to jest ściśle w 
kierunku detektora/iloczyn skalarny wyraża co sinus kąta rozpra¬ 
szania, por. rys. 3>2, rozdz. 3.2.4/: . 

> *• ' K i-K • • • . . i - — — 

Objaśnienie estymacji metodą LF będzie pomocne przy wprowadzeniu 
nowej techniki zliczania w dalszej części pracy. 

W celu statystycznej estymacji błędów wyznaczanej odpowiedzi 
cząstki ,-rrupuje się w porcje po kilkadziesiąt do kilkuset /ang. 
batch/', licząc odpowiedź osobno dla każdej porcji, a następnie 
średnią i wariancję miedzy porcjami '/wyniki z względnyc odchyle¬ 
niem standardowym rzędu kilku procent uważa si^ w metodzie ?.IC za 
dobrej ;.¥ celu poprawienia efektywności obliczań /wariancja rasy 
czas/ stosuje sie tzw. metody dedukcji wariancji, jak np. losowe 
'zabijanie cząstek poniżej pewnej wagi, z przydzielaniem odpowied¬ 
nio wyższej vragi cząstkom przeżywającym /ang. Eussian rulette/, 
rozdzielanie cząstek o dużej wadze na kilka historii /ang. split¬ 
ting/, preferowanie /w problemach z głęboką penetracją/ długich 
dróg swobodnych z równoczesną modyfikacją wagi /ang. path-length 
biasing/ oraz użycie funkcji ważności /ang. importance sampling/, 
która pozwala /zob. rozdz. 2.4.5/ losować te położenia, energie 
i kierunki cząstek, dla których można spodziewać sie największych 
przyczynków do odpowiedzi. Dla dużych ośrodków i krótkich dróg 
swobodnych /neutrony termiczne/ efektywność obliczeń MC maleje. 
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2.20,4 Współczesne kody obliczeniowe MC i DO oraz 
bazy danych jądrowych 

Rozwój energetyki reaktorowej, nowe zastosowania fizyki neut¬ 
ronowej, a także postępy techniki komputerowej doprowadziły w 
ciągu ostatnich 15 lat do wypracowania oraz przetestowania wielu 
metod obliczeniowych dla rozwiązywania problemów transportu pro¬ 
mieniowania. Jak wynika z raportów prezentowanych na międzynaro¬ 
dowych konferencjach /zob. np. Werner, 1981/, obecnie ok. 80% 
zagadnień z tej dziedziny musi być rozwiązywanych na dużych kom¬ 
puterach przy użyciu zaawansowanych technik numerycznych. Pisanie, 
uruchamianie i testowanie ncwych programów dla obliczeń transpor¬ 
tu jest kosztownym, bo żmudnym i nie dającym ~ię zautomatyzować 
zadaniem, wymagającym przeważnie po kilka lat pracy wieloosobo¬ 
wych zespołów, i to z udziałem specjalistów spoza samej fizyki 
neutronowej. Z uwagi na te koszty, wysoki stopień komplikacji, 
uzyskany już wysoki poziom iwiatowy oraz powtarzalność całych 
schematów w algorytmach nie opłaca się obecnie, posa wyjątkowymi 
wypadkami, uruchamiać kodów dla potrzeb rozwiązania pojedynczego 
zagadnienia. Zostały one wyparte przez większe kody ogólnego 
przeznaczenia, używane z pewnymi modyfikacjami dla setek różnych 
problemów, od klasycznych zagadnień reaktoroi«ych, poprzez obli¬ 
czanie osłon, biologie i medycyny radiacyjną, inżynierię mate¬ 
riałową, budowę przemysłowej aparatury jądrowej, geofizykę jądro¬ 
wą, astrofizykę, aż po projektowanie urządzeń dla potrzeb fizyki 
wysokich energii i dla wykorzystania syntezy termojądrowej. Licz¬ 
ba użytkowników niektórych programów transportu sięga tysięcy w 
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ciągu roku* 
Głównymi wymaganiami stawianymi tym kodom są: 

/a/ Modularna struktura - użytkownik może łatwo dołączać zależne 
od problemu czy całej dziedziny zastosowań własne podprogra-
ay, a także łączyć programy w całe ich systemy. Wykorzysty¬ 
wana pamięć komputera jest silnie zależna od komplikacji 
problemu /ilości potrzebnych danych /. 

/b/ Korzystanie ze standardowych bibliotek danych jądrowych, stan¬ 
daryzacja i automatyzacja wprowadzania innych danych wejś¬ 

ciowych, oraz języlm FQK!IRAli, w celu umożliwienia użytkowa-
nia tych programów na różnych typach komputerów 

/c/ możliwość prowadzenia obliczeń, zależnie od potrzeb użytkow¬ 
nika, zarówno techniką "wprost" f /ang. forward/, jak i 

» 
"sprzężoną operatorowe" ją /ang. fłdjoint/ /por. rozdz. 2.1/. 

/&/ testowanie na specjalnych problemach /ang. benchmark problem/ 
przez porównanie z wynikami innych metod i danymi doświadczal-
.nymi. 

Jak dotychczas najlepiej przetestowane i najszerzej stosowane 
są kody obliczeniowe transportu oparte nn metodach MC i DO, a 
inne metody numeryczne mają na razie w tej dziedzinie bardziej 
ograniczony zasięg i zastosowania. 

Najbardziej znanym i używanym w latach 7O-tych kodem LIC był 
wielogrupowy kod MQKSE /ang. Ifonte Carlo Oak Bidge Stochastic 
Experiment/, ref. 59, napisany w Oak Ridge National Laboratory 
/ORNL, USA/ dia transportu neutronów i kwantów gamma. Zbudowany 
on jest z czterech głównych modułów: pakietów procedur dla tran-
ą>ortu, geometrii, przekrojów czynnych i analizy odpowiedzi, z 
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uwzględnieniem zależności czasowych poprzez wiek cząstek oraz 
rozpraszania anizotropowego poprzez użycie dyskretnych kierunków. 
W połowie lat 7O-tych został on znacznie unowocześniony poprzez 
dodanie pakietu geometrii korabinatoryjnej /ang. combinatorial 
geometry - definiowanie dowolnych ośrodków poprzez sumy, przecię¬ 
cia i różnice podstawowych rodzajów brył geometrycznych/, ref. 61, 
warunków brzegowych typu albedo, ref. 56, źródeł powierzchniowych, 
ref» 48, oraz punktowych przekrojów czynnych /tj. dla dyskretnych 
energii, w przeciwieństwie do przedziałów grupowych/, ref. 60, 
aż do utworzenia całego systemu procedur i programów MC, ref. 49. 
Y/ latach 80-tych w niejsce programu LIORSxi wchodzą nowe programy 
LIG ogólnego przeznaczenia, SAM-CE /ORNI/, ref. 54, oraz iiCNP 
/LANI/, ref.55> których główny postęp polega na odejściu od przy¬ 
bliżenia wielogrupowego i zastosowaniu quasi-ciągłej skali energii. 

Najbardziej znanym programem DO jest napisany z końcem lat 
60-tych ANISN /an*. Anisotropie Neutron Transport, ORNL-LANL/, 
ref. 50, jednowymiarowy wielogrupowy kod transportu neutronów i 
kwantów gamma z anizotropowym rozpraszaniem. Umożliwia on obli¬ 
czenia w jednowymiarowych geometriach płaskiej, sferycznej i wal¬ 
cowej. Znacznie bardziej rozbudowany jest dwuwymiarowy kod DO DOT 
/ang. Discrete OrćSinates Transport, ORNI/, ref. 57» dopuszczający 
dwuwymiarowe geometrie typu "x-y", "r-a" i "r-§-". W początkach 
lat 80-tych został on jeszcze udoskonalony i w swej najnowszej 
wersji DOT-IV zawiera między innymi ważenie przekrojów czynnych, 
automatyczne przyspieszanie zbieżności, udoskonalony ważony model 
różnicowy strumienia, przestrzennie zależną sieć* kierunków oraz 



użycie grubej sieci przestrzennej zadanej przez użytkownika. W 
IAHL uruchomiono też między innymi trójwymiarowy kod DO THRESEKŁN, 
ref. 53, z elementarnymi komórkami przestrzennymi w geometrii 
"z-y-z". 

Niestety najnowocześniejsze programy transportu, jak SAM-GE i 
DOT praeraatają możliwości zainstalowanych w kraju komputerów, 
podczas, gdy spodziewać sie można w naj.bliżęzych latach na świecie 
rowego prsełomu w technikach obliczeniowych fizyki neutronowej, 
zvsdazanego z zastosowaniem procesorów wektorowych /np. maszyny 
typu CRAY lub CYB1S-2O5/. 

Problem obliczeń transportu jest ściśle związany z organizac¬ 
ją, jakością i dostępem do baz danych jądrowych, potrzebnych w 
tych obliczeniach. Y/ skład tych baz wchodzą miedzy innymi nastę¬ 
pujące dane: 
/a/ przekroje czynne, całkowite, na z^ozpraszanie, absorpcję, 

rozszczepienie, wychwyt radiacyjny i inne reakcje jądrowe 
dla cząstek obojętnych i naładowanych, na poszczególnych 
izotopach 

/b/ krotności, rozkłady energetyczne i kątowe dla produkowanych 
w tych reakcjach cząstek wtórnych 

/c/ poziotqy wzbudzenia jąder, prawdopodobieństwa rozpadów radio¬ 
aktywnych, widma źródeł promieniotwórczych i stałe zaniku 

/d/ biologiczne funkcje odpowiedzi i standardy dozymetryczne 
/e/ specjalistyczne dane dotyczące reaktorów rozszczepieniowych 

i fuzyjnych, paliw jądrowych i odpadów radioaktywnych, kon¬ 
wersji energii jądrowej na ciepło, itp. 
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Głównym źródłem baz danych jądrowych są następujące ośrodki: 
t. National Nuclear Data Center, Brookhaven /USA/ 
2. NEA. Data Bank, Saclay /Francja/ 
3. Centr po Jadernym Dannym, Obninsk /ZSRR/ 
4. Sekcja Danych Jądrowych /NDS/ przy Międzynarodowej Agencji ^ 

Energii Atomowej /IAEA, Vienna/ 
koordynowane prsea Lliędaynarodowy Ju>mitet Danych Jądrowych /IKDC/ 
który zajmuje się między innymi testowaniem, aktualizowaniem i 
rozprowadzaniem tych danych na taśmach magnetycznych. W 1982 r. 
/zob, Yiftach, 1982/ IAEA zaakceptowała bazę danych ewaluowanych 
/skompilowane ze sobą dane doświadczalne uzupełnione teoretycz¬ 
nymi/ SNBF-B/Y /ang. Evaluated Neutron Data Files/, ref» 51, 
jako standardowy format danych przeznaczonych dla obliczeń tran¬ 
sportu* 

Dane z tych baz, ze względu na wielką ilość i skomplikowaną 
organizacje, nie nadają się do bezpośredniego wykorzystania przez 
kody transportu. Do rozkodowywania i dalszego przetwarzania tych 
danych służą specjalne systemy programów /zob. np. AHPX, ref. 52/ 
które spełniają między innymi następujące funkcje; 
/&/ wjbór danych dla rozpatrywanych cząstek, reakcji jądrowych, 

określonych izotopów i przedziałów energii 
/b/ całkowanie przekrojów czynnych i innych wielkości zależnych 

od energii po przedziałach energii, w celu uzyskania biblio¬ 
tek danych wielogrupowych /zob. rozdz. 2.4»2/, z uśrednianiem 
po widmach energetycznych i rozkładach kątowych 

/c/ konwersja mikroskopowych przekrojów czynnych dla elementów 
składowych do makroskopowych przekrojów czynnych dla ośrodków. 
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2.3 Zastosowanie metod obliczeniowych MC i DO w geofizyce 
jądrowej dla analizy-pól neutronowych zaburzonych przez 
odwiert i sondę 

Praca niniejsza powstała w ramach poszukiwania optymalnych 
metod obliczeniowych dla potrzeb geofizyki jądrowej i dlatego 
to właśnie zastosowanie obliczeń transportu omówimy szerzej. 

Podstawową metodą badania skał i złóż minerałów metodami jąd¬ 
rowymi jest profilowanie odwiertowe. W profilowaniu biernym sonda 
umieszczona w odwiercie /nieruchomo lub przesuwająca się/ rejest¬ 
ruje obecne w ośrodku macierzystym pola neutronów lub kwantdw 

gamma, pochodzące od naturalnej promieniotwórczości radioaktyw¬ 
nych izotopów zawartych •••. skałach, tf profilowaniu czynnym sonda 
oprócz licznika promieniowania zawiera również źródło neutronów 
lub kwantów gamma, które wzbudzają w ośrodku rejestrowane promie¬ 
niowanie v.-torne, charakterystyczne dla oznaczanych izotopów. 

Budowa i kalibracja sond jest przedsięwzięciem skomplikowanym 
technicznie i kosztownym, dlatego też pożądane jest wcześniejsze 
obliczeniowe rozpoznanie wielkości oczekiwanych sygnałów, opty¬ 
malnych warunków detekcji czy też wpływu wielu występujących w 
praktyce czynników, jak typ źródła i detektora, ich odległość i 
ewentualnie prędkość, budowa sondy, średnica, wypełnienie i za¬ 
bezpieczenie odwiertu, skład, gęstość i porowatość ośrodka macie¬ 
rzystego, zawartość w nim. absorbentów neutronów i obecność wód 
złożowych, niejednorodność złóż, występowanie sygnałów zakłóca¬ 
jących, itp. Wszystkie te parametry mogą wpływać istotnie na krzy¬ 
wą kalibracji, określającą wysokość rejestrowanego sygnału od 



zawartości oznaczanego pierwiastka, a eksperymentalne odseparo¬ 
wanie ich i przebadanie ich wpływu jest trudnym i czasochłonnym 
zadaniem. 

'./prowadzajac i analizując jądrowe metody poszukiwawcze /zob. 
np. Jensen, 1976, Givens et al, 1976/ większość autorów używało 
do pierwszych, jakościowych oszacowań możliwości pomiaru uprosz¬ 
czonych modeli transportu, jak jedno lub wielogrupowy model dyfu¬ 
zyjny dla zagadnień w których można rozwiązywać równania stacjo¬ 
narne /zob. np. Czubek i Łoskiewicz, 1976/ czy model wieku Fer-
miego dla zagadnień zależnych od czasu /zob. np. Czubek, 1972/, 
zwłaszcza, ŻP. ostateczną kalibracje sond trzeba i tak w praktyce 
przeprowadzać eksperymentalnie. Dokładniejsze analizy ilościowe, 
badanie wpływu wymienionych parametrów, uwzględnienie szczegóło¬ 
wych danych dla przekrojów czynnych oraz wewnętrznej budowy uży¬ 
wanej aparatury wymagają przeważnie obliczeń numerycznych, które 
zastosowano szerzej z chwilą udostępnienia uniwersalnych kodów 
transportu omówionych w poprzednim rozdziale, zarówno DO /zob. np. 
Renken, 1976, V/oolson i Oritzner, 1977-80/, jak i MC /zob. np. 
••'ortnald i Clayton, 1976, Antkiw, Case i Albats, 1983/. Obliczenia 
takie stanowią przeważnie czasochłonne prace zespołowe* 

Typowe takie zadanie wykonali Y/oolson i Gritzner w latach 1977 
-79. Przedmiotem ich raportów były obliczeniowe modele aktywnych 
sond neutronowych, używanych już w praktyce dla bezpośredniego 
oznaczania uranu poprzez rejestrację wtórnych neutronów rozszcze-
pieniowych. 2 uwagi na niejednorodny ośrodek oraz szeroki zakres 
energii, związany ze źródłem neutronów szybkich i widmem rozsz-
czepieniowym z jednej strony, a licznikiem helowym rejestrują-



do Tab. 2.1 Separacja modelu obliczeniowego na etapy wg. "Woolsona i Gritznera /1977/ 

/kopia z oryginalnego raportu autorów/ 
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cytn. głównie neutrony termiczne i epitertaiczne z drugiej strony, 
model dyfuzyjny ani model ciągłego spowalniania nie stosują się 
tu i zagadnienie musiało być analizowane numerycznie. Rozważali 
oni 3 typy sond, z dwoma typami źródeł /impulsowe H-MeV oraz 
izotopowe ^Cf/, dwoma typami detektorów /licznik heiowy dla 
neutronów termicznych lub ten sam licznik osłonięty kadmem dla 
epitermicznych/, rejestrujących neutrony natychmiastowe lub opóź¬ 
nione, 2 ośrodki skalne /piaskowiec i łupek/, 5 średnic odwiertów 
od ok.6 do 30 cm, 3 poziomy wilgotności skał /7, 13 i 22 %/ i 
szereg innych parametrów. Liczba możliwych kombinacji rozpatry¬ 
wanych parametrów przekracza tysiąc i dlatego całość analizowa¬ 
nego przy pomocy obliczeń procesu pomiarowego podzielono na kilka 
składowych: 
/a/ emisja źródła 
/b/ transport od źródła do punktu reakcji z uranem w skale 
/c/ generacja promieniowania wtórnego 
/&/ transport promieniowania wtórnego do punktu detekcji 
/e/ rejestracja przez licznik 

Odpowiednie etapy obliczeń pokazane są w tab. 2.1. Taki podział 
całego zagadnienia umożliwił utworzenie i przechowanie pośred¬ 

nich baz danych w celu wyeliminowania powtarzania najbardziej 
czasochłonnych obliczeń transportu dla różnych typów generowa¬ 
nych w skale sygnałów. 

Przy użyciu danych z tych baz oraz wprowadzanych danych zew¬ 
nętrznych autorzy analizowali, dla różnych kombinacji rozważanych 
parametrów pomiaru, następujące funkcje, mające istotne znaczenie 
przy ocenie efektywności badanych metod oznaczania uranu: 



/a/ P(?), produkcję wtórnego promieniov/ania /będącego pożądanym, 
sygnałsm lub zakłóceniem/ w punkcie r ośrodka, wyrażoną w 
[neutronach rozszczepieniowych / 1 g rudy uranowej / 1 
neutron źródła]• 

/b/ D(r*)» liczbę zliczeń detektora od jednostkowego źródła roz-
szczepieniowego w punkcie r ośrodka, wyrażoną w [lipzbie 
reakcji %e(n,p) / 1 neutron rozszczepieniowy J 

/c/ Całkowitą liczbę zliczeń sondy: 

C = jd3r P$D(?) (2.34) 

wyrażoną w [liczbie reakcji "TIe(n,p) / 1 g rudy uranowej / 
/ 1 neutron źródła]. Założono tu jednorodny rozkład rudy 
uranowej w ośrodku macierzystym oraz sprawdzony wcześniej 
fakt, że sam uran, ze względu na znikomą zawartość, nie za¬ 
kłóca procesu transportu w skale. 

Przeprowadzona w raportach Woolsona i Gritznera obliczeniowa 
kalibracja sond polegała na wyznaczaniu wielkości C dla różnych 
parametrów sondy, odwiertu i skały. Odpowiedzi typu P i D, zwią¬ 
zane z reakcją jądrową indukowaną przez neutrony, lub emitującą 
je, będą przez nas obliczane w części 4 tej pracy, metodami wpro¬ 
wadzonymi w części 3. 

W podstawowej części obliczeń Woolson i Gritzner przybliżyli 
skomplikowany układ geometryczny źródło-odwiert-skała lub detek-
tor-odwiert-skała w jednowymiarowej geometrii sferycznej, biorąc 
punktowe źródło neutronów lub jeden punkt detekcjit sferyczną 
warstwę płuczki wiertniczej o średnicy odwiertu i jednorodny 



nieskończony /do 150 cm/ ośrodek skalny. Obliczenia dla takiego 

dwuodrodkowego systemu przeprowadzono przy użyciu kodu DO AHISK 

/zob. rozdz. 2 .2 .4 / , techniką ?>wprostn dla transportu od źródła 

do punktu reakcji , i techniką sprzężoną operatorowe dla transpor¬ 

tu od punktu emisji cząstki wtórnej' do detektora, z funkcją od¬ 

powiedzi detektora użytą jako źródło sprzężone /por. rozdz. 2»1/. 

Powtórzenie obliczeń dla różnych wartości rozważanych parametrów 

dało dwie basy danych transportu, "wprost" i sprzężonych operato-

rowo, po oke milionie słów każda, Dwuwymiarowy syatem geometrycz¬ 

ny o symetrii "r-z" se źródłem odseparowanym od detektora przy¬ 

bliżono używając danych jednowymiarowych z obu baz, tak jak to 

jest pokazane na rys . 2.4, reprodukowanym z raportu Woolsona i 

Gritznera /T977/. 

Dla zbadania wpływu tak dużej liczby parametrów wykorzystanie, 

nawet w sposób przybliżony,stosunkowo szybkich obliczeń jednowy¬ 

miarowych metodą DO było jedyną dostępną drogą, używając technik 

obliczeniowych rutynowo stosowanych. Sonda z odwiertem stanowią 

w is toc ie skomplikowany układ trójwymiarowy, który może być 

szczegółowo .modelowany tylko przy użyciu metody MG. Głęboka 

penetracja neutronów na wiele dróg swobodnych wgłąb ośrodka skal¬ 

nego czyni jednak rachunek MC niezwykle kosztownym czasowo i mało 
efektywnym statystycznie, a powtórzenie takich obliczeń dla bar¬ 
dzo wielu kombinacji parametrów układu pomiarowego jest w prak¬ 
tyce niemożliwe* Woolson i Gritzner wykonali więc takie oblicze¬ 
nia tylko dla kilku szczególnych przypadków, używając kod MC 
MORSE /zob. rozdz. 2 ,2 .4 / . 

Skuteczną metodę przyspieszania i polepszania jakości obliczeń 



3O8EHOLE 

.dV=2irrdrdz 
about(r,z) 

Uwaga: Dane z geometrii sferycznej odpowiadały promieniom: 
-»2 _ 2 f \2 2 _ 2 / \2 

gdzie: z t z, - położenie źródła i detektora na osi "z" 
rt z - położenie punktu powstania sygnału -w geometrii "r-z" 

Bys. 2.4- Wykorzystanie baz danych jednowymiarowych w 

aiarowym układzie odwiert-skała wg. Woolsona i 

Gritznera, 1977 / s t r . 3a, iye . 4 .1 / 



MC zastosowali Jslllis, Uilo I Sherman /19O«A ?rsy pomocy najnow™ 

szego kodu MC SAif-CS /zob. rosclz. 2.2*4/ zamodelowali oni ascae--

go" ławo sondę neutronową do mierzenia porowatości skał, złe toną 

ae źrddła i z o topowe/go oraz dwóch p bliższego i felsRe^, licsriJ-.-'v,'. 

helowych, otoczonych folią łcsdmow.« /pomiar względnego r ^ t o ^ i ^ . 

neutrenów epiter-nuennych/c Dla zniriiejsKenia trudno;!ci Z'Nl:~zi\ix/ :•>;> 

z głęboką penetracją użyto funkcji iuiportaneji /;:nb, r-aaa;-:., i .4»s/ 

oblicxraiej weseśniej w d^u^an-iarewej £eoaetril "r--;r;" -i.:.̂  u>i:i:to 

odwiert--skała przy pomocy kodu DO DOT /SOD, res is*. ?,2«4/ -~ ";V;:-KO» 

ra.ystani.e.T tacłi.ni'':.! obliczeń spr?.<;-;:ojnej operator-nwo /;7;ródła r-prap-' 

fena odpowiadał,"!- ":bu iies^ikom a etruaiień. sprs^ior^y iiifikcii %-Tsir.— 

no.f.ci/» Osifjr.Tiiętr? v" ten sposób k.il!-."ii3et/a'otria pr^yspiesaeniG 

oblicseń Md eras jrkoóć vr/nî c$w, pozwalajac:j VJ.- bosoośrouiiie po-

rówrfani-3 F dnnymi e''spory::!er:calnymiv Miestety. użycie obu vvytnie-

nionych kodów transportu vfymapa najnowszych typów koraputerów /nie¬ 

dostępny cri w kraju/ . 

Cytowana praca stanowi jeden z piarwssych Łnanych w zastosowa¬ 

niach geofizycznych prsykładóvj sprzężenia technik obliczeniowych 

IŁC i DO dla problemów transportu. Jak pokazują inne zastosowania, 

omówione w następnym rozdziale 2,4, sprzężenie takie może być 

używane, z dużym zyskiem na czasie i jakości obliczeń, dla aagad-

nieii, gdzie klasyczne metody numeryczne nie gwarantują •wartościo-

\aych m?yniko*-w. Dlatego w pracy skupiono uwagę na Jednej z metod 

takiego sprzężenia, możliwej do rozwinięcia, przeteatov/ania i 

ewentualnego przyszłego stosowania w naszych warunkach. 

Zwróćmy uwagę, że skomplikowany układ, jakim jes t sonda wraz 

z odwiertem, zamyka się w niewielkiej stosunkowo przestrzeni o 



rozmiarach, kilku do kilkunastu cm w poprzek osi odwiertu /wzdłuż 
osi odwiertu wystarczy uwzględniać go na długości kilkudziesięciu 
cms przynajmniej dla sondy nieruchomej/. Korzystnie, więc. byłoby 
do tego tylko regionu ograniczyć asyamlecję transportu metodą MC. 
Natomiast sama skała może być w przybliżeniu uważana za nieskoń¬ 
czony jednorodny ośrodek transportu, dla którego preferowaną tech¬ 
niką obliczeń jest użycie jednowymiarowego kodu DO a geometrią 
sferyczną* Gdyby oba optymalnie zastosowane rachunki, Iffi dla son¬ 
dy z odwiertem oraz DO dla zewnętrznego ośrodka, udało s ie w spo¬ 
sób Ścisły lub choćby przybliżony odseparoisać, aożna by wtedy 
tv/orzyc i przechowywać osobne bazy danych transportu opisujących 
samą sondę s odwiertem oraz samą skałę, a następnie dane te wie¬ 
lokrotnie krzyżo-sać ze sobą, biorąc rćźne typy sond, różne typy 
skał , oraz zadając położenia i funkcje odpowiedzi rozważanych 
reakcj i emitujących sygnał. 



2,4 Techniki sprzężenia metod Monte Carlo i dyskretnych 
współrzędnych 

2.4*1 Znaczenie sprzężenia MC-DO i oczekivfane z niego korzyści 

Jak wyniks z porównania obu metod numerycznych, LIC i DO /aob« 
też Jones, 1930/,, obie te metody mają swoje -słabości i przewa&i, 
ktc5re nawzajem się usupeinioją. .:«etoda DC jest efekly/znie jsza 
czasov/o i circle dokładniejsze wyniki, »v dodatku od razu -n całej 
•zadanej sieci komórek przestrzenno-energetyczno-kętowych. ?le 
stosuje sie ora natcraiast w ośrodkach niewielkich, silnie niejed~ 
norodn.ych eras posiadających puste przestrzenie wewnątrz, i jest 
ograniczona do układów o prostej symetrii gfeom.etryczn.ej, cc naj~ 
y./żej dwu wymiarowych • Metoda MC pozwala modelować skomplikowane 
trój'jv.y.Tiiar'Owe ośrodki transportu i jóst szczególnie efektywna w 
systemach małych, o rozmiarach rzędu kilku dróg swobodnych cząs¬ 
tek* Jest ona jednak niezwykle kosztowna czasowo i nieefektywna 
statystycznie w układach z głęboką penetracją neutronów lub kwan¬ 
tów gamma, a zliczanie odpowiedzi musi być ograniczone do pewnych 
szczególnych punktów, powierzchni lub objętości. 

Ta komplementamość obu metod sugeruje użycie ich sprzężenia, 
jako kombinowanej metody numerycznej efektywniejszej niż każda z 
metod, MC i DO,.'z osobna. Sprzężenie może być zastosowane wszędzie 
tam, gdzie problem transportu w złożonym układzie trójwymiarowym 
połączony jest w sposób naturalny lub może być częściowo zastą¬ 
piony problemem transportu w układzie o wysokiej symetrii. Stosu¬ 
jąc sprzężoną technikę ŁIC-DO możemy oczekiwać jednej lub wielu z 



następujących korzyści: 

/a/ Optymalne wykorzystanie każdej z technik, MC i I>0, oraz 
uniknięcie ich wad* 

/b/ Rozwiązanie problemów, które praktycznie są nierozwiązywal¬ 
ne klasyczną techniką MC lub DO. 

/c/ Poprawienia jakości wyników i efektywności czasowe.,? obliczerit 
/d/ Umożliwienie przechowania danych pośrednich, % celu wyolim:.-

nowania konieczności powtarzania cac-ici obiicsuii dia podob¬ 
nych do siebie problemów* 

Trzeba jednak zaznaczyć, że sprzężenie Ł1C-~DO wyaaga w praktycz¬ 
nych realizacjach przetwarzania dużej ilości danych i osiągniecie 
tych celów silnie zależy od jakości używanych komputerów, wyposa¬ 
żenia icł"t w ursądzenia towarzyszące oras system operacyjny i 
inne oprogramowanie. 

Pi*zyjete jest obecnie powszechnie, że metods MC jest nRJcgćl-
niejszą i najsilniejszą technika obliczeniową mającą zastosowanie 
dla njaJEsersze'̂  klasy problemów transportu. W związku z tym wi^k-
saość autorów używała danych otrzymgwanych wcześniej przy użyciu 
obliczeń DO do usprawnienia poszczególnych kroków w rachunku JIC 
Biorąc pod uwagę modularną budowę kodów MC można powiedzieć, że 
sprzężenie próbowano zastosować w zasadzie we wszystkich pakietach 
procedur MC, a mianowicie.: 

/a/ poprzez przekroje czynne 
/b/ poprzez warunki brzegowe 

/e/ poprzez źródła i odpowiedzi powierzchniowe 
/d/ poprzez funkcje ważności 



/e/ poprzes funkcję zliczającą 

Ostatnią technikę uogólniono i zastosowano w programie eprzęgają-
c,yai PALTOROj powstałym w Tamach tej pracy* Poniżej omówione będą 
krótko, vnr*az ze wskazaniem po jednym z przykładów zastosowańs 
umywane dotychczas techniki sprzężenia, co umożliwi porównanie 
z metodą wybraną i zmodyfikowaną w caeści 3 tej pracy. 

2*4»2 Sprzężenie przy użyciu ważonych przekrojów czynnych 

Wialogrupowe sformułowanie równania transportu, /sob. np. Bell 
i Glasstonej, 1970/ otrzymuje się przez całkowanie każdego z jego 

członów po przedziałach energii A E /g = 'S^.*,G/t gdzie "V 

odpowiada .grupie o najwyższej energiir a "G" odpov/iada griipie o 
rj-ajniiszej energii. Prowadzi to do następującej definicji grupo¬ 
wych przekrojów czynnych, całkowitego i na rozpraszanie miedzy-
grupowe /ze szczególnym przypadkiem wewnątrzgrupowego/: 

ty£,3) /<£«£?) (2.35) 

= J dE 

gdzie: 

= ] dE Jdil(^,E,5l) (2.37) 

są całkowitymi strumieniami grupowymi*. 

Tak określone przejście do schematu wielogrupowego jest ścisłe, 



bez dodatkowych przybliżeń, i okład równań wielogrupo-wych jes t 
równoważny oryginalnemu równaniu transportu. Wprowadzenie danych 
wielogrupowych wymaga jednak znajomości funkcji ważących, u(r fE,ii). 
Co więcej, wielogrupov/e przekroje czynne, poprzez użyte do waże¬ 
nia strumienie, zależą w sposób istotny od położenia /nawet w uk¬ 
ładzie, jednorodnym, gdzie oryginalne przekroje czynne nie zależą 
od położenia/. 

\? praktyce wystarczającą zgodność otrzymuje się uwzględniając 
samą tylko odseparowaną w przybliżony sposób zależność strumieni 

od energii, najczęściej poprzez widmo rozszesepieniowe powyżej 
1 MeV, widmo 1/E w obszarze spowalniania i rozkład Maxwella w 
grupie termicznej. Procedura taka jes t znana jako przybliżenie 

wielogrupovre. J e ś l i zastosować dostatecznie gęsty podział na grupy, 
s ta łe wielogrupowe są mało czułe na użycie różnych funkcji wago¬ 
wych. 

Zdarza się jednak, że opłaca się używać parametrów wielogrupo¬ 
wych specjalnie przedtem ważonych dla szczególnego probleau. Jed¬ 
nowymiarowy kod transportu DO AHI3N /zob. rozdz. 2 .2 .4 / posiada 
wewnętrznie wbudowaną opcję pozwalającą wyprowadzić ważone prze¬ 
kroje czynne dla każdego materiału i regionu przestrzennego, zmie¬ 
niając także ewentualnie liczbę i granice grup w stosunku do grap 
zadanych w wejściowej bibliotece przekrojów czynnych.. Obliczenia 
DO są wykonywane w uproszczonej w stosunku do analizowanego pro¬ 
blemu odpowiedniej geometrii jednowymiarowej, uzyskane w ten spo¬ 

sób uproszczone strumienie stosowane są jako funkcje wagowe, a 
następnie przetworzony zbiór wielogrupowych przekrojów czynnych 
zostaje wczytany przez kod MC w celu modelowania transportu w 



szczegółowyai układzie. 

Jako przykład te j znanej już dawno procedury może służyć prac 

KasalScury et «I ? 1983,. dotycząca szczegółowego modelowania oi> , 

betonowych, w której wejściowa biblioteka danych dla ponad 100 

grup energetycznych Łostała pr:',ed wejściem do kodu MC MU.R3i; •.•.::•-.-

ana dc danych 30-grupowych :j.'ilef,:i.ycr. od ro.tfiar.u, ijacn-̂ ew. 

ubycie koda ANI."?'' w r>r7.ybliz:eniu F-. o^p ze sferyczna ^eoa": lr:.;-;, 

Tnka xatooa s p r ^ t e r a s D0--Ł1C t'^rd^a slcutecsni? zv-i^^sza ook-

ładneśc obliosesi I.--J, .-?.ie bynajauiicj i er. nxe ap^i.Gzc^a, Gstatr.lc.-

instodfi ta t rac i ju ;̂ swojo znaczenia, gdyż wchodra w użycia auj--

r;o*'sae kody i'G /;'ob, road2» 2,2*4/, ktdra nie rcuszą ^uż óic;c5ov»ad 

pr?ybiiśenia 

Sprzężenie przy użyciu v.'oruj.-ików 

Dla wielu problemów liczonych metodą MC wysiłek obliczeniowy 
może być bardso vrydatnie zEjniejszony, jeśli zredukowad syrailację 
transportu czą3tek do znacznie mniejszego, niż pełny ośrodek, re¬ 
gionu, który jest przedmiotem zainteresowania, i na jego brzegu 
określić warunki brzegowe typu albedo /współczynnik odbicia/. 
System KC rozbudowany z kodu MQKSE /zob. ref. 49/ w połowie lat 
siedemdziesiątych 2awiera pakiet BEEiSSE /ref. 56/ procedur używa¬ 
jących danych dla współczynnika odbicia o dowolnym atopniu komp¬ 
likacji, gdy cząstka osiąga granice wyspecyfikowanych przez użyt¬ 
kownika regionów. Dane albedo muszą być wprowadzone wcześniej do 
kodu MC na specjalnym, już przygotowanym zbiorze, zawierającym 
współczynniki odbicia w funkcji grupy energetycznej cząstki pada-
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j ace j , /rnipy ensrn'-tycsnej cząstki odbitej , k-ątn padania, oraz 

::cT.'irne/:c i a ::yuu tylnego kąta odbicia względem norr.nnl.nej do po~ 

,,i *.rzzhr.i odoijajscej . Obliczenie tak sscr^rółowo określonych 

vr,r.'5łczynników odbicia jest bardzo trudnyra st-.^ridnieniein teor i i 

t ;";r,.';v>c;."tu, które w cf>ólnyt:i przypadku misi być :\./.wi^zyw^ne aieto-

dii'ir: nvi-Tirr^csnyni, Î njqc pv?.•:••;••>.::nie dc ci'.ynionin z p.rootya ^ecm^t-

;••}'•::::.:.ic- 0S!'0'.';kisfT! • odhi jfs j'soyiu, r'i jczyicio j stocuji: 3i<t> do toPro 

celu tccrviikvi D0« 

Tnk/3 metoda o^rKężtnia i>"-;.:C daje szc".o/v:5lnie dobre vr/niki w 

i-ystamach zfnvierajacyeh rary, kanały i vuste przestrzeni /zob. np, 

Gńin Gt a!. 19B2y'. Dla przvg.; Lov;;;aia danyci; albedo autorzy użyli 

.iennovir/iiarowych obliczer'i koacn Ai-'Ioiv z jsidnowyuiir̂ rową geometrią 

Pi.a:?'<-} /?>,z-iodbano zależność albedo od k.-<f.« azyautalnefio/. Fakt, 

że dane albedo zależą nie tylko od materiału, ale i od geometrii 

reflektora, zmniejsza ogólność ty cii danych, n więc i efektywność 

tej drogi sprzężenia, Metoda ta nie nadaje sî > do znstosovjajnia w 

sfornuiov/anych w rozdziale 2*3 problemach geofizyki jadrov^ej, 

,̂ dyż analizowany sygnał może powstad w całym rozpatrywanym syste¬ 

mie. 

2.4»4 Sprzężenie przy użyciu źródeł lub odpowiedzi powierzch¬ 
niowy cn 

Dla wielu złożonych układów analizowanych, przy pomocy kodów 

obliczeniowych transportu da sie śc iś le rozgraniczyć pewną powierz^, 

chnią region, w którym występuje komplikacja materiałowo-geomet-

ryczna, od stosunkowo prostego regionu o jedno lub dwuwymiarowej 
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symetrii geometrycznej. W takich przypadkach otrzymane przy uży¬ 
ciu kodu DO powierzchniowe wartości strumienia na granicy układu 
prostszego mogą być wczytane do kodu MC i użyte 'jako dane dla 
źródła lub detektora powierzchniowego. Napisany w ORNL program 
sprzęgający DOMINO /ref. 48/ jest procesorem danych, który trans¬ 
formuje strumienie otrzymane przy pomocy dwuwymiarowego kodu DOT 
/zob. rosds, 2.2»4/, w funkcji grup energetyczny chj dyskretnych 
kątowy i dyskretnych współrzędnych na powierzchni granicznej, na 
znormalizowane rozkłady prawdopodobieństwa, które są wymagane w 
kodzie MG M0HS2 dla rozpoczęcia symulacji transportu przez cząstki 
nHsaynowe. Możliwe sposoby użycia kodu DOMINO z zastosowaniem tech¬ 
niki obliczeń "wprost" lub sprzężonej opei^atoroso są repi^odulcowa-
ne w tab. 2.2 z opisu programu DOMINO. 

Znormalizowane rozkłady prawdopodobieństwa są używane przez 
specjalne wersje procedur SOURCE i HDRX załadowane do programu 
MOHSE. Procedura SOURGE wybiera losowo grupg jenergii, kierunek 
i położenie na zadanej powierzchni dla emisji cząstki maszynowej. 
Procedura BDHX oblicza przyczynek do odpowiedzi powierzchniowej 
od cząstki maszynowej przekraczającej granicę obu regionów, ważo¬ 
ny przez sprzężony operatorowe strumień z danych DO, odpowiadają- . 
cy kierunkowi,.energii i położeniu cząstki /źródło sprzężone 
odpowiada odpowiedzi zlokalizowanej w prostym geometrycznie re¬ 
gionie/. 

Typowym zastosowaniem kodu DOŁIEHO ty.ło użycie go w systemie 
kodów transportu analizujących neutronowe aspekty prototypu reak¬ 
tora fuzyjnego TOKAMAK /zob. Santoro et ni, 1979/. .Szczegółowa 
analiza MC dotyczyła tylko niektórych urządzeń TOKAMAKA. 



, 2 .2 Wykorzystanie t e c h n i k i ob l iczeń "smros t" i 

wg', r e f , 48 "sprzężonych operatorowe" ŵ  programie 

DOMINO 

FORWARD 

MORSE 

(ADJOINT 

MORSE 

FORWARD DOT 

DOMINO t a p e u s e d a s 
s o u r c e f o r MORSE 
calculation 

DOMINO tape used as 
scoring function for 
MORSE calculation 

ADJOINT DOT 

DOMINO tape used as 
scoring function, for 
MOPJ3B calculation 

DOMINO tape used as 
source for MORSE 
calculation 



2.4.5 Sprzężenie przy użyciu -funkcji ważności 

Użycie funkcji ważności /20b. Kales et al, 1^63/ pozwala w 
czasie iosowaiiia historii cząstek w kodzie UZ skoncent.rować te 
sdarzenia /emisje źródła, zderzenia itp./, dla któz-ych energiet 
kierunki i powożenia cząstek auł ją największy udział w odpowiedzi 
detektora* Pr?.edstaway całkę z rozkładu prawdopodobieństwa f jako: 

f(p) 
idpf(p) = \dp g(p) — (2*38) 

e{p) 
."echnik/i poprawiania efektywności obliczeń MC polega na losowaniu 
z rarikcji wa;:riości g(p) r z jednoczę sną codyfikacja wagi cząstki 
sasr.ynowej o czynnik f(p)/ g(p)» 

Technika ta v^maga wcześniejsze/^c określenia funkcji ważności, 
Która musi być dopasowana do konkretnego problemu. Udowodniono 
teoretycznie /zob. Kalos et al, 1968/f że użycie jako funkcji 
ważności rozwiązania sprzężonego operatorowe równania transportu 
dla analizowanego układu prowadziłoby do rachunku MC z zerową 
wariancją. Jednak wyaiłek obliczeniowy dla rozwiązania równania 
sprzężonego jest przeważnie taki sam, jak dla równania "wprost", 
a zresztą znajomość" rozwiązania sprzężonego operatorowe całkowicie 
wystarcza do pełnego wyznaczenia analizowanej odpowiedzi, równie 
dobrze jak rozwiązanie "wprost" /por. rozdz. 2.1/» 

Współczesne kody MC mają wbudowaną opcję pozwalającą wczytać 
i używać funkcję ważności. Okazuje się, że w wielu skomplikowa¬ 
nych systemach trójwymiarowych wystarczająco dobrą funkcję waż¬ 
ności możemy otrzymać, używając strumieni sprzężonych operatorowe 
obliczanych techniką DO dla analizowanego układu przybliżonego 



układem prostszym, jedno lub dwuwymiarowym. 
Ilustracją takiej procedury może być rozwiązanie problemu osło¬ 

ny 2 głęboką penetracją, zastosowane przez Tanga> Hoffmana i Ste-
vensa /i.9?v7/. Strumień sprzężony operatorowe policzony w prostszy: 
układzie J:odcs DOT v:,ostał uaredniony w \2. regionnei; prz(2str;:enr:vc'' 
i użyty jako zależna od położenia, energii i k.-jtn funkcja ważno:;o-
przy losowaniu energii i kierunków wychodsr-cych :.'.e zdf.u-?.tń szyb¬ 
kich neutronów /funkcja v/as.ności preferuje icierupJ-ci w struny d'j-
tektora/s Otrzymano redukcję- wariancji o czyiriik 2 dl.': ws;:yst;cl.-r. 
detektorów. Jesscso bardziej zaawansowany przykład tej techniki 
/sob. Ellis, Ullo i Sh'J?riłan, 19-8T/ zreferowano w rozdz. 2.3 wpr--
wadsaj-jCyci vr metodologią obliczeń transportu dla potrzeb goofizyki 

Dwe ostatnie bard?,o skuteczne sposoby sprzpienia obliczeń Li ~ 
-MC Yjyfflngają sekwencyjnego uśycia najpierw kodów DG, a pote:n !,IC 
pray obliczeniach, przez co przechowanie i wielokrotne użycie ar.,~ 
nych DO jest możliwa, natomiast pełne obliczenia KG trzeba dla 
różnych danych IX) powtarzać. Konieczne jest też użycie najnowszyć:. 
typów komputerów z rozszerzoną pamięcią operacyjną /ang. extended 
core storage/, do których nie ma dostępu w kraju* 

2.4»6 Sprzężenie przy użyciu funkcji zliczającej 

Pojecie funkcji zliczającej /zob. równ.<2.3^/ wprowadziliśmy 
w rozdz. 2.2.3, omawiając estymacje statystyczną odpowiedzi w 
kodach MC. Funkcja zliczająca f(p^e-p) może być najogólniej trak¬ 
towana jako rozwiązanie w punkcie p sprzężonego operatorowo rów¬ 
nania transportu ze źródłem fc(r»?0) S(E-EQ) 5(JW^ - i) w punkcie 
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iv, energii 3Q i kierunku it.-., dla których zliczamy odpowiedź, 
czyli jako sprzężona operatorowe funkcja Greena G dla problemu 
transportu w analizowanym systemie /zotu Case i Zweifel, 196?/: 

p) = G+(?,E,5ri?0,]^,J?0) (2.39 \ 

Ponieważ wyznaczenie pełnej funkcji Greena jest nie mniej 
skomplikowane, niż rozwiązanie oryginalnego probleicu, używa sie 
różnych podejść przybliżonych. Najwygodniej byłoby, gdyby funkc¬ 
ja zliczająca, która w kodzie MC musi być szybko, na bieżąco ob-
licznna dla kolejnych zdarzeń i dla wszystkich rozpatrywanych 
punktów odpowiedzi, była wyrażona w formie analitycznej. 
Tak jest właśnie dla omówionego w rozdz. 2.2*3 znanego esty¬ 

matora IF- /ostatniej drogi swobodnej/. Główną wadą estymatora 
LF jest biegun w punkcie odpowiedzi, związany z mianownikiem 
Ir - VQ\ ~ w równ, (2»33), przez co dla zdarzeń blisko detektora 
odpowiedź rośnie w sposób nieograniczony* Estymacja ta nie prowa¬ 
dzi też do uniknięcia głębokiej penetracji cząstek maszynowych. 

Fraley i Hoffman /1979/ zaproponowali użycie techniki DO dla 
wyznaczania funkcji zliczającej. W praktyce sposób ten został za¬ 
stosowany już wcześniej przez Hoffmana /1972/, przy czym funkcja 
zliczająca dla sprzężonych operatorowo obliczeń MC została przez 
autora nazywana źródłem równoważnym /ang. equivalent source/. Po¬ 
nieważ uzyskiwane techniką "wprost" dane DO służyły w. referowanej 
pracy do obliczania przyczynków do odpowiedzi od kolejnych zderzeń 
adjunktonów trafniej byłoby powiedzieć, że chodzi tu o sprzężenie 
obliczeń MG i DO Aody MORSE i ANISN lub DOT/ poprzez funkcję zli¬ 
czającą. Podobną drogę obieramy i rozwijamy w części 3 tej pracy. 
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2.5 Zastosowanie rachunku zaburzeń w numerycznych oblicze¬ 

niach transportu 

2.5.1 Klasyczny rachunek; zaburzeń 

Przeprowadzona w dalszej części pracy separacja obliczeń 
metodami MC i DO w celu sprzężenia ich ze aob.ą odpowiada sepa¬ 
racji pełnego problemu transportu w rozpatrywanym układzie aa 
problem zaburzony i niesaburzony, Zaburzenie procesu transportu 
może pochodzie od zmiany składu, zawartości, AęntOiici lub poło¬ 
żenia materiałów, w których transport ma miejsce. Kcłżde takie 
zaburzenie może być wystarczająco ogólnie opisane przez zwianc.-
aiakro skopowych przekrojów czynnych zależnych od położenia, ener¬ 
gii i kąta. rozpraszania, które są parametrami Gperatora transpor¬ 
tu. 

Rozwiązanie równania transportu z operatorem zaburzonym, aby 
otrzymany strumień zaburzony użyć do wyliczenia zaburzonej odpo¬ 
wiedni,jest nowym czasochłonnym zadaniem obliczeniowym, bardziej 
skomplikowanym przeważnie niż rozwiązanie problemu niezaburzone-
go. Celem przybliżenia zaburzeniowego jest użycie strumienia z 
układu niezaburzonego dla policzenia zmiany odpowiedzi w układzie 
zaburzonym, bez rozwiązywania od nowa zaburzonego równania tran¬ 
sportu, przez co wysiłek obliczeniowy znacznie się redukuje, 
zwłaszcza gdy chodzi o rozpatrzenie na raz wielu typów możliwych 
zaburzeń. Podejście takie może dać zadowalającą dokładność, jeśli 
zaburzenie jest małe. 

V pierwszym rzędzie rachunku, zaburzeii zmiana analizowanej 

odiKwriedsi, AF, jest Aukcją liniową, solny prsekrojów, czynnyoh, 
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całkowitego &2r' i na rozpraszanie J^iSs między okładem zaburzonym i 
.A /\ s\ 

niezaburzonym. Zaburzenie może być opisane operatorem A L = L - L, 
gdzie L jest pełnym operatorem transportu w układzie zaburzonym, 
a lu w układzie niezaburzonym. Wprowadzając różnice przekrojów 
czynnych działanie operatora AL /por. rozdz. 2.1/ rozpisujemy 
jako: 

Ą £ Jj&^VM £E;ity (2.40) 

Metodę zaburzeniową można wprowadzić do teorii transportu /zob. 
np. Bell i Glasstone, 1968/ ogólnie, to jest niezależnie od .geo¬ 
metrii układu i rozwiązywanego problemu, poprzez następujący wzór 
na zmianę analizowanej odpowiedzi na skutek zaburzenia: 

AF = - jdp(£J(p)AL (j>(p) 12.41) 
gdzie <£ jest strumieniem w układzie zaburzonym, a (£- jest stru¬ 
mieniem sprzężonym operatorowo w układzie niezaburzonym /jako 
źródła sprzężonego użyto funkcji odpowiedzi/. Całkowanie odbywa 

A 

sie po objętości, w której zaburzenie występuje /AL nie znika/ 
oraz po energii i kątach. Ujemny znak różnicy odpowiedzi oznaoza 
zgodnie z intuicją, że gdy całkowity przekrój czynny w stosunku 
do układu niezaburzonego rośnie, odpowiedź maleje. 

Powyższy wzór jest ścisły /nie zawiera jeszcze przybliżenia 
zaburzeniowego/, ale występującego w nim strumienia zaburzonego 
nie chcemy liczyć od nowa. W pewnych ąytuacjach /zob. np. Seki-
aoto, Ohtsuka i Xamamuro, 1983/ jest oń znany z pomiaru i wtedy 
rdwn. (2.41) pozwala wyliczyć istotne dla spektrometrii zaburzę-
nie odpowiedzi przez obecność detektora, a stąd widma niezaburzo-



ne. Natomiast istotą przybliżenia zaburzeniowego pierwszego rzędu 

jest aproksymacja: 

>. (2.42) 

która stosuje się tym lepiej, im mniejsze są różnice w przekro™ 
jsoh czynnych między ośrodkiem zaburzonym i niezaburzonym oraz 
ins mniej czułe na te zmiany są strumienie, co zachodzi, gdy źród¬ 
ło jest daleko odsunięte a zaburzenie jest. zlokalizowane w nie¬ 
wielkim przestrzennie regionie. 

Dsięki przybliżeniu 2aburzeniov,rerau równania transportu, "wprost" 
i sprzężone operatorowo rozwiązywane są w samym tylko układzie 
niszaburzonym, przeważnie metody DO. Praktyczne wyliczanie całek 
zaburzeniowych typu równ. (2.4t) /zob, Childs, Bartine i Engle, 
1975/ jest trudnym zadaniem numerycznym, z uwagi na ilość zmien¬ 
nych /9 niezależnych całkować/. Podobne całki występują w dalszej 
części pracyf gdzie jeden z -występujących strumieni jest liczony 
metodą MC, a drugi operatorowe wzlędem niego sprzężoną techniką 
DO. 

Poza wyznaczaniem zmiany parametrów reaktorowych, najbardziej 
znanym zastosowaniem rachunku zaburzeń w obliczeniach transportu 
jest tak zwana teoria czułości /ang. sensitivity theory/, często 
spotykana w zagadnieniach geofizycznych /zob. np. Woolson i 
Gritzner, ł979/. Pozwala ona w stosunkowo prosty sposób wyliczać 
zmiany odpowiedzi sond spowodowane małymi domieszkami absorbentów 
neutronów w ośrodkach skalnych i w odwiercie /zob. też Renken, 
1977A Zaburzenie jest zależne od małego parametru, jakim jest 
zawartość absorbenta, do której zmiana odpowiedzi jest proporcjo-



nalna. Przybliżenie pierwszego rzędu oznacza, że neutron w swojej 
historii ima szansę co najwyżej ras znaleźć się w polu oddziały¬ 
wania absorbenta /niekoniecznie musi być wtedy pocnłonięty, bo 
rachunek zaburzeń uwzględnia również poprawkę na rozpraszanie r.a 
absorbeneie/. 

2.5*2 Metody całki powierzchniowej i różnicy sprzężonej 

Cytowana już w rozdziale 2.4*6 praca Hoffaiana /1972/ dotyczyła 
sytuacji, gdy w prostym, jedno lub awawymiarowym ośrodku, przyję¬ 
tym jako ośrodek r.iezaburzony, znajdowało si^ źródło promieniowa¬ 
nia odsunięte daleko od detektora, umieszczonego w niewielkim 
ale geometrycznie i materiałowo skomplikowanym ośrodku, przyjętym 
jako zaburzenie. Przy użyciu twierdzenia o źródle równoważnym 
/zob» Case, de Hoffman i Płaczek, 1953/ problem transportu w 
całym układzie Hoffman zastąpił problemem ograniczonym do regionu 
zaburzonego, zadając na jego granicy rozkład źródeł powierzchnio¬ 
wych równoważny warunkowi brzegowemu dla strumienia wchodzącego, 
który można w przybliżeniu otrzymać z rozwiązania równania tran¬ 
sportu w układzie niezaburzonym. 

Podstawowy wzór dla rachunku zaburzeń pierwszego rzędu, równ. 
(2»41), został wyprowadzony /zob. Bell i Glasstone, 1970/ dla 
systemu nieskończonego /chód samo zaburzenie zajmuje w nim o r y . 
wiście skończoną objętość/ lub dla próżniowych warunków brze;. wych, 
kiedy strumień wchodzący nie występuje /zob. rozdz. 2.1/. Odpo¬ 
wiedni wzór z uwzględnieniem nieznikającego strumienia wchodzące¬ 
go do ograniczonego obszaru, w którym rozwiązywany jest problem 
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zaburzony, uzyskał Hoffman stosując tożsamość operatorową (2.8), 
przytoczoną przez nas w rozdziale 2.1, która określa związek ope¬ 
ratora transportu z jego operatorem sprzężonym przy dowolnie za¬ 
danych warunkach brzegowych. Zauważmy, że zastąpienie strumienia 
zaburzonego niezaburzonym tylko na granicy regionu zaburzonego i 

dla kierunków wchodzących jest założeniem słabszym, niż klasyczne 
przybliżenie zaburzeniowe przytoczone w poprzednim rozdziale, do-
•fyczące całej objętości zaburzonej i wszystkich kierunków. 

Hoffman wprowadził i zastosował dwa równoważne sposoby, na 
jakie można wyrazić odpowiedź zaburzoną: 

/a/ Znaną już wcześniej /zob. Case, de Hoffman i Płaczek, 1953/ 
metodą całki powierzchniowej, jako całkę po brzegu obszaru 
zaburzonego, po energii i po kierunkach wchodzących z ilo¬ 
czynu strumienia sprzężonego operatorowo związanego z detek¬ 
torem przez strumień niezaburzony pochodzący ze źródła zew¬ 
nętrznego w regionie niezaburzonym. 

/b/ Metodą różnicy sprzężonej /ang. adjoint difference method/, 
podobnie jak we v/zorze (2*41), poprzez całkę po całej obję¬ 
tości zaburzonej, po energii i po wszystkich kierunkach z 
iloczynu strumienia sprzężonego operatorowo i wyniku działa¬ 
nia różnicy operatorów transportu zaburzonego i niezaburzo-

nego na strumień niezaburzony. 

Przybliżenia te, wyrażone wzorami w następnej części tej pracy, 
odpowiadają jednemu z rozważanych tu dalej przypadków i zostały 
wyprowadzone ogólniej, niż w pracy Hoffmana. Hoffman pokazał, że 
oba te przybliżenia mają taki sam błąd. 
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Gdy równanie sprzężone rozwiązuje się w całym systemie, a nie 
tylko w regione zaburzonym, metoda różnicy sprzężonej daje wynik 
dokładny /to znaczy bez dodatkowego przybliżenia zanurzeniowego/. 
Nie pozwala to jednak odseparować obliczeń transportu dla obu 
ośrodków ani uniknąć trudności obliczeniowych metody MC w ośrodku 
z głęboką penetracją. 

W swoim raporcie Hoffman ze współpracownikami przedstawili 
wyniki obliczeń dla czterech problemów testowych, które wszystkie 
dotyczyły osłon przed neutronami szybkimi. Obliczenia DO "wprost" 
dla ośrodka niezaburzonego przeprowadzono przy użyciu kodów ANI3N 
/powietrze/ oraz DOT /dwuwymiarowy ośrodek powietrze-ziemia/. 
Obliczenia sprzężone operatcrowo dla osłon przeprowadzono przy 
użyciu kodu MC MORSE, w którym użyto specjalnej wersji procedury 
zliczającej przyczynki do całki zaburzeniowej. Porównanie niniej-
szej pracy z metodą Hoffmana znaleźć można w konkluzjach /część 5, 
rozdz. 5»t/« 
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3. Teoretyczne wyprowadzenie stosowanych przybliżeń i wzorów 

3.) Odpowiedź reakcji w ośrodku lub detektora na pole neutro¬ 
nowe niezaburzone. i zaburzone przez sond? 

3.1,1 Sformułowanie problemów w formalizmie operatorowym z 
użyciem rozwiązań "wprost" i sprzężonego operatorowe 

W szczegółowych rozważaniach sformułowane i rozwiązane będą 
dwa typy problemów, A i B, które mają zastosowanie w wielu zagad¬ 
nieniach fizyki neutronowej. 

Problem A 
Do ośrodka wprowadzono źródło neutronów S, które znajduje sip 

wewnątrz niewielkiego, ale skomplikowanego w porównaniu z ośrod¬ 
kiem objektu /sondy/ o objętości Vc. Łródło to wytwarza w oarodku 
pole neutronowe, zaburzone przez materiały sondy. Pole neutronowe 
może wywołać w dowolnym punkcie ośrodka r- pewną reakcje jądrową 
A lub inny efekt indukowany przez neutrony, którego przekrój 
czynny (j.(E)znamy. Problemem jest policzenie całkowitej lub za¬ 
leżnej od energii odpowiedzi F., tej reakcji w zadanych punktach 
ośrodka, z uwzględnieniem zaburzenia. Usytuowanie źródła i punktu 
detekcji reakcji A jest pokazane na rys. 3.1 A. 

Przykład A: Ośrodkiem może być jednorodna skała, np. piaskowiec. 
Źródłem jest impulsowy generator neutrondw wprowadzony przez od¬ 
wierty i jako najprostszy model sondy można wziąść punktowe, izo¬ 
tropowe, monoenergetyczne źródło neutronów o energii 14 MeV, oto¬ 
czone sferyczną warstwą płuczki wiertniczej o grubości kilku cm. 
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r 
DO a 

Rys. 3»1 A. Usytuowanie aródła, sondy i punktu reakcji k 

n-jt<0 

Eys. 3.1 B Usytuowanie detektora, sondy i punktu reakcji B 

Uwaga: Oznaczenia są objaśnione w rozdz. 3.1,1 
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Rozważanymi efektami są produkcje wtórnych neutronów rozszczepie-
niowych na jądrach 255U i 238U zawartych w oarodku. Przykład ten 
odpowiada obliczaniu funkcji P(i^ z referowanej w rozdziale 2.3 
pracy Woolsona i Gritznera /1977/ i posłużył jako problem testowy 
typu A, opisany szczegółowo w rozdziale 4.1.2. 

Problem B 
Pewna reakcja jądrowa B, lub inny efekt emitujący w punkcie rQ 

neutrony o widaie energetycznym ^ ( E ) wytwarza w ośrodku pole neut¬ 
ronowe. Do ośrodka wprowadzono detektor R, który znajduje się wew¬ 
nątrz niewielkiego, ale skomplikowanego w porównaniu z zewnętrzny:! 
ośrodkiem obiektu /sondy/ o objętości VJJ. Problemea jest policze¬ 
nie całkowitej lub zależnej od energii rejestrowanych neutronów 
odpowiedzi detektora Yn, z uwzględnieniem zaburzenia pola neutro¬ 
nowego przez materiały sondy. Usytuowanie punktu emisji, sondy i 
punktu detekcji jest pokazane na rys. 3.1B. 

Przykład B: Rozważanym ośrodkiem może być powietrze, a rozwa¬ 
żanym efektem emisja neutronów o widmie rozszczepieniowym. Jako 
model sondy może służyć punktowy detektor neutronów szybkich oto¬ 
czony sferycznymi osłonami z wody i żelaza. Przykład ten, pocho¬ 
dzący z referowanej w roadz. 2.5.2 pracy Hoffmana /1971/, posłu¬ 
żył jako problem testowy typu B, opisany dokładniej w rozdziale 
4.1.3. 

Inne sytuacje, w których mogą mieć zastosowanie rozwiązania 
problemów A i B, wymieniono w rozdz. 5.2. Należy podkreślić, że 
oba problemy, A i B, traktowane tu będą zupełnie niezależnie, 
choć dla ich rozwiązania stosowane będą podobne przybliżenia i 



metody obliczeniowe. Jeśli rozważany efekt w ośrodku może zarazem 
pochłaniać neutrony, jak i produkować wtórne, jak to ma miejsce 
np. dla reakcji rozszczepienia, oraz gdy sonda zawiera zarówno 
źródło jak i detektor neutronów lub kwantów gamma, zakładamy, £e 
cały problem można podzielić na dwa niezależne problemyt pierwszy 
typu A i drugi typu B /por. Woolson i Gritzner, 1977, gdzie przy 
separacji tych problemów istotny jest fakt, że w reakcji rozsz¬ 
czepienia widmo neutronów wtórnych w zasadzie nie zależy od ener¬ 
gii neutronów pierwotnych/. Ponadto założymy, że jądra, na których 
reakcja. A lub 3 zachodzi, ze względu na małą ich zawartoad lub 
lub usytuowanie Y/ pojedynczych, izolowanych punktach ośrodka, nie 
zakłócają istotnie procesu transportu w tym oaradicu /sprawdzone 

przez Woolsona i Gritznera w granicach zawartości uranu do 30 000 
ppm/. 

W ogólnym przypadku oba problemy wymagają numerycznego rozwią¬ 
zania równania transportu w niejednorodnym ośrodku ze skompliko¬ 
waną geometrią i głęboką penetracją neutronów. W niektórych przy¬ 
padkach wpływ zaburzenia jest niewielki, więc pierwszym przybli¬ 
żeniem może być całkowite pominięcie materiałów sondy, co pozwala 
prostszą techniką obliczeniową DO uzyskać rozwiązanie niezaburzo-
ne. W przypadku ogólnym, gdy źródło lub detektor mogą być przest¬ 
rzennie rozciągłe a nawet nieizotropowe, a sonda ma trójwymiarową 
strukturę geometryczną, zawiera puste regiony i cienkie warstwy 
materiałów, jedyną klasyczną techniką oblicseń jeet rachunek 2C 
z głęboką penetracją, ze wszystkimi trudnościami przytoczonymi 
w części 2 tej pracy. Dlatego oardzo korzystnie byłoby ograniczyć 
symulację łK do niewielkiego stosunkowo regionu V„ w przypadku Ł 
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lub Y D w przypadku Bs gdzie komplikacja geometryczna rzeczywiście 
występuje, i znaleźć sposób sprzężenia wyników MC z wynikami DO 
dla niezaburzonego układu. Dodatkowo można by wtedy przechowywać 
wyniki pośrednie dla obu regionów, zaburzonego i niezaburzonego, 
co dla dwuoerodkowego rachunku MC lub DO jest niemożliwe. 

Powołując się na netody"wprost'; f /nng. forward/, i sprzężoną 
operatorowe* a_ /ang. adjoint/ rozwiązywania problemów transportu, 
y/prowadzone w ro?dz» 2*1, odpowiedź dla problemu A możemy wyli¬ 
czyć jako: 

PA = f dp^J>) Q+(p) L3.1A) 
P 

gdzie; 

LA\£ = S (3.2A) 

jest równaniem transportu f dla strumieniaY» lu^ też jako: 

P 

gdzie: 

= Q+ 

jest rovmaniem transportu â  dla strumienia te . Funkcja S(p) opi¬ 
suje położenie, widmo energetyczne i kierunki emisji źródła, cał¬ 
kowania przebiegają po całej przestrzeni fazowej P /po objętości, 
energii i kierunkach/, a operatory L, i I». są sprzężonymi wzglą¬ 
dem siebie operatorami transportu dla pełnego systemu. Funkcja 
Q (p) definiuje źródło sprzężone związane z reakcją typu A: 
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Q+(p) = S(r - rA) CA(E) (4n)~1 l'3.5A) 

Ograniczamy sie tu do reakcji izotropowych /czynnik (4rr)"' via że 
się z normalizacją rozkładóv/ katovA'Ch do [ steradian"* J . 

Odpowiedź detektora dla problemu B można wvlicz.vd jn'-co /cor. 
rozdz« 2.1/: 

F 3 = f dp cf(p) R(p) (3.J3) 
P 

gdzie: 

'i^<i - 0. (3.2B) 

jest równaniem f dla strumienia et, lub też jako: 

PB = J dp-|j/+(p) Q(p) (3.^B) 
P 

gdzie: 

I^\t'+ ~ R (3.43) 

jest rćwr.aniea transportu a dla strumienia \jr+. ^nkcja R(p)opxsu-
je odpowiedź detektora /zależną od położenia, energii i kierunku 
cząstki padającej/, a funkcja Q(p) opisuje położenia i widmo 
energetyczne zewnętrznego źródła: 

Q(p) = Hr - rR) X (E)(4TT)"1 (3.5B; 

związanego z emisją neutronów przez reakcję B, przyjęta za izo¬ 
tropowy, Rdzie >CB Jest widmem energetycznym, reakcji B, 

Jak można zauv/ażyć, równanie f (3«2A) dla strumienia \jr w przy¬ 
padku A, oraz równanie a (3.4B) dla strumienia "̂  w przypadku B, 
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mają swoje źródła w skomplikowanym geometrycznie regionie zabu¬ 

rzonym, i dlatego wymagają rozwiązywania metodą ULC. Natomiast 

równanie a, (3«4A) dla strumienia CP w przypadku A, oraz równanie 

£ (3.2B) dla strumienia Cjp w przypadku B, mają swoje źródła w 

prostym geometrycznie regionie niezaburzonym, co preferuje metodę 

ro z wiązywania DO. Przyjęto tu konwencję, w której przez y i y 

oznaczone są strumienia liczone metodą MC, a przez t£ i cp ozna¬ 

czone są strumienie liczone metodą DO. Zaznaczyć tu trzeba, że 

atrumienie iy od i£ oraz <£ od <£ są zupełnie niezależne, z r a c j i 

niezależności problemów A i B, Sugerowana kombinacja rozwiązali 

f i a oraz technik obliczeniowych MC i DO dla obu problemów zos¬ 

ta ła pokazana schematycznie na ry s . 3.1A-B* W dalszych rozważa¬ 

niach określimy sposoby sprzężenia tych rozwiązań /w pewnej obję¬ 

tości lub na pewnej powierzchni/, warunki brzegowe dla obliczeń 

MC i DO dla obu odseparowanych regionów, zaburzonego i niezaburzo-

nego, oraz skonstruujerny efektywną procedurę sprzęgającą, uwzglę¬ 

dniającą specyfikę danych otrzymywanych z kodów obliczeniowych MC 

i DO. 

3*1.2 Przybliżenie niezaburzone 

Określimy najpierw rozwiązania niezaburzone problemów A i B» 

W tym celu zdefiniujemy niezaburzone Lj, L | oraz zaburzone L2» L^ 

składowe pełnego operatora transportu L, L+ dla przypadku A lub B: 

L, L+ * ŁpLj" dla r^V s lub Vr , ( 3 . 6 ) 

L, L+ * %, ££ dla reVglubVjj (3.7) 
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Dla uproszczenia notacji pomijamy dalej wskaźniki "A* i "B" przy 
operatorach, zaznaczając, gdy trzeba, o który problem chodzi, i 

A A 

pamiętającf źe operatory Lj, Lg i ich sprzężone są dla obu nieza¬ 
leżnych przypadków A i B inne. Powyżej zdefiniowane operatory nie 
są określone w całej przestrzeni fazowej, lecz w odpowiednich ob-
jętościach, zaburzonej i niezaburzonej. Ponieważ zależność opera¬ 
tora transportu od położeń ma miejsce poprzez przekroje czynne 
/por* rozds. 2.t/, więc operatory Lj, 1^ zawierają makroskopowe 

A A^ 

przekroje czynne dla ośrodka niezaburzonego, a operatory L^, L? 
przekroje czynne wszystkich materiałów występujących w regionie 
zaburzonym* 

"Dookreźlając" operator niezaburzony w obszarze zaburzenia, 
csyli zastępując w obszarze zaburzonym przekroje czynne materia¬ 
łów zaburzających przekrojami czynnymi ośrodka niezaburzonego, 
można techniką DO rozwiązać niezaburzone równania transportu dla 
obu problemów, A i B, w całej przestrzeni: 

Lt Cf t » Q. (3.8B) 

i otrzymane strumienie niezaburzone, (£. orazcp., wstawić do równań 
(3.3A) i (3.IB)w celu otrzymania odpowiedzi niezaburzonych UN 
/ang. unperturbed/: 

dp c|(p) S(p) (3.9A) 
P 

P 
dla problemów A i B. 



3.1.3 Przybliżenie całki powierzchniowej 

Następujące równania transportu określają zx>związani& ̂  iy« 

w regione zaburzonyra dla problemów A i B: 

L.V-, = S (3.10A) 

Równania te różnią się od równań (J.2A.) i (3.43), gdyż operatory 
Lj,, Lp oraz sti-uraienie ̂ 2 , V 2

 Sfi ckreclone w pewTiysi ograniczonym 
oosaarze 7 S l^b Vrj, a nie w całej przestrzeni. Dla jednoznacznego 
rozwiązania tych równań trzeba bidzie jeszcze określić v/aranki 
brzegowe dla strumieni 1̂ 'p, Y? na b r z c S u obszaxu zaburzonego. 

W celu wyliczenia zaburzonych odpowiedzi dla problemów A i B 
można użyć równań (3.3A) ornz (3.IB)* Zauwnżąy, że v/ równaniu 
(3*3łi) zamiast całkov/ania po całej przestrzeni można o/jraniczyć 
sie do całkoY/ania po obszarze zaburzonym V^5 bo na zowjirjtrz jego 
źródło nie •występuje /S(p) = 0/. Podobnie, w ró;vn?iniu (3.1B) wys¬ 
tarczy całkować tylko po objętości zaburzonej VD, bo nn zewnątrz 
jej detektor nie występuje /R(p) = 0/. Wstawiając równ. (3.10A) 
do równ. (3.3A) w przypadku A, oraz rówru (3.10B) do równ. (3.IB) 
w przypadk1! B, otrzymujemy wzory: 

E A J dp 4>+(p) L2 Y2(P) (3.11A) 
VS 

FB = j dp Cp(p) L*2 YjCp) (3.11B) 

POZR skończoną objętością, całkowania przebiegają po całym zakre 
sie energii i kątów. 
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Przekształcając te równania dalej, wykorzystujemy związek (2*8) 
operatora transportu z jego operatorem sprzężonym, i dostajemy: 

F & = J cip ¥2tp)l£<f+(p) + J dp &(? - ?b) <iv%(p) (p
+(p) 

VS aVS (3.12A) 

gdzie S(.r - rj wyraża całkę powierzchniową po brzegu 3Vg lub 3V~ 
objętości zaburzonej, a n jest wektorem normalnym do tej powierz¬ 
chni, skierowanym na zewnątrz /por. rys. 3.1A-B/. 

Korzystając następnie z równań (3.4A) i (3.2B) oraz(3.7), i 
biorąc pod uwagę, że reakcje A i B występują poza obszarem zabu¬ 
rzonym, czyli Q (p) - 0 dla r€Vo w przypadku A oraz Q(p) = 0 
dla r£V„ w przypadku B, widzimy, że w obu przypadkach całki obję¬ 
tościowe znikają i odpowiednie odpowiedzi można wyliczyć przy po¬ 
mocy samych całek powierzchniowych: 

FA = { dp $(?- f\) (n-i?)\i;2(p)(f+(p) • (3.13A) 

FB = | dp 8(r - rb^ Crn-Jf)tfJ(p) <£ (p) (3.13B) 

W celu określenia warunków brzegowych dla strumieni ̂ { 2 i \j/ t 
posłużymy się twierdzeniem o jednoznaczności rozwiązań w teorii 
transportu /zob. Case i Zweifel, 1967/. W myśl tego twierdzenia 
dla jednoznacznego wyznaczenia strumienia w ograniczonym obszarze 
wystarczy podać rozkład źródeł wewnątrz tego obszaru oraz brzego¬ 



we wartości strumienia f w c h o d z ą c e g o do tego obszaru, 
lub też wystarczy podać rozkład źródeł sprzężonych oraz brzegowe 
wartości strumienia a, w y c h o d z ą c e g o z tego obszaru. 
To samo twierdzenie można też traktować jako twierdzenie o dozwo¬ 
lonej niejednoznaczności warunków brzegowych. Odbiciem twierdze¬ 
nia matematycznego jest ważny fakt fizyczny, źe jeśli punkt dete¬ 
kcji otoczyć zamkniętą powierzchnią, to neutrony wychodzące na 
zewnątrz /lub adjunktony wchodzące, por. rozdz. 2.1/ nie dają 
przyczynku do odpowiedzi. 

Dla problemu A, gdzie fizyczne źródło S znajduje się wewnątrz 
obszaru V„, a punkt detekcji sygnału r, znajduje się na zewnątrz 
obszaru V„ /zob. rys. 3«IA/, istotne są więc tylko kierunki neu-
tronów /strumienia ijr2/ wychodzące z Vo. Dla adjunktonów w proble¬ 
mie A źródło sprzężone Q znajduje się na zewnątrz obszaru Vg, a 
ich punkt detekcji /źródło fizyczne/ wewnątrz Vg, istotne są więc 
także tylko kierunki adjunktondw /strumienia^ / wychodzące z Vg. 
Tak więc dla problemu A istotne są tylko kierunki, dla których 
n'£>0, co pozwala przepisać równanie (3«13A) w postaci: 

= J dp St? - ?j) eCn$(nł.if>Y2(P) ̂ f+(p) (3.UA) 

używając jednostkowej funkcji skoku, G(x) = 0 dla xśO, G(x) = 1 ^ 
dla x>0 . Z równania tego wynika, że możemy bez wpływu na osta¬ 
teczny wynik F, przyjąć: 

,Etil) = O dla n-$< 0 C3.15A) 

Dla problemu B, gdzie fizyczne źródło Q znajduje się w punkcie 
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?R na zewnątrz obszaru Vj., a punkt detekcji wewnątrz obszaru VD 

/por. rys. 3.1B/, istotne są tylko kierunki neutronów /strumienia 
<f> / wchodzące do VD. Dla adjunktonów w problemie B źródło sprzę¬ 
żone R znajduje się wewnątrz VD, a ich punkt detekcji r^ na zew¬ 
nątrz VQ, istotne są więc także tylko kierunki adjunktonów /stru¬ 
mienia yX/ wchodzące do Vp. Tak więc dla problemu B istc ,e są 
tylko kierunki, dla których nft<0, co pozwala przepis* równ. 
(3.13B) w postaci: 

dp &(r - rb> e(-n-A)(-nit) ̂ (p^Cp) (3.HB) 

Z równania tego wynika, że możeroy bez wpływu na ostateczny wynik 
FB przyjąć": 

b,E,it) = 0 dla nt> O (3.15B) 

Równania (3.15A-B) określają warunki brzegowe, wymagane dla 
rozwiązania równ. (3.10A-3), Warunki takie upraszczają znacznie 
obliczenia MC, gdyż są to standardowe próżniowe warunki brzegowe, 
dzięki którym cząstka opuszczająca region zaburzony nie musi być 
więcej analizowana. Choć w fizycznej rzeczywistości cząstka może 
oczywiście wrócić do oarodka zaburzonego na skutek odbić, możli¬ 
wość zastosowania próżniowych warunków brzegowych na pewnym etapie 
obliczeń wynika z twierdzenia o jednoznaczności i nie oznacj&a, że 
rozumowanie jest błędne lub przybliżone /byłoby tak, gdybyśmy tak 
policzone strumienie \^ « lub Vĵ  chcieli zastosować wprost we 
wzorach (3.1A) i (3.3B) na odpowiedź/. Wyniki (3.14A-B) są wiec 
dokładne, to znaczy ich wyprowadzenie nie wymagało żadnych 



nowych przybliżeń w porównaniu a oryginalnymi problemami, A i B , 
Równ. (3.14B) odpowiada znanej w literaturze metodzie całki 

powierzchniowej /zob. rozdz. 2.5.2/ i wyprowadzone było między in¬ 
nymi przez Hoffmana. /1972/, a także służy jako podstawa idei kon-
trybutonów /ang. contributons, zob. Dubi, Gerstl i Dudziak, 1978/ 
w obliczeniach transportu. Otrzymane wzory są jednak niepraktycz¬ 
ne, gdyż zastosowanie ich dla obliczeń sprzęgających MC-DO wyma¬ 
gałoby wcześniejszego wyliczenia pełnych rozwiązań zaburzonych, 
cp+ dla problemu A lub (£ dla problemu B. 

Metoda ta pozwala wprowadzić przybliżenie całki powierzchnio¬ 
wej SI /ang. surface integral approximation/. W tym celu stosuje 
się przybliżenie zaburzeniowe, w którym strumień zaburzony a., tp , 
w problemie A, wychodzący z brzegu regionu zaburzonego Vg, oraz 
strumień zaburzony f, C£ , w problemie B, wchodzący na brzegu re¬ 
gionu zaburzonego VD, zastępuje się odpowiednimi strumieniami 
niezaburzonymi dla tych samych kierunków: 

q>+(rb,E»Ji) S ^{(rb,E,i?) dla 
tf (rb,E,Jl) = ^ Ą ^ J t ) dla t-$<0 (3.16B) 

które wyliczyd można, rozwiązując niezaburzone równania transpor¬ 
tu C3.8A-B) metodą DO. 

Dzięki przyjęciu próżniowych warunków brzegowych (3.15A-B) w 
obliczeniach MC oraz dzięki przybliżeniu niezaburzonemu w obli¬ 
czeniach 00 dane pośrednie MC i DO są uzyskiwane niezależnie, 
poprzez rozwiązanie rowu (3.8A-B) w systemie niezaburzonym i 
równ. (3.10A-B) w regionie zaburzonym. Sprzężenie MC-DO w przybli-



żeniu SI polega na wyliczaniu wartości całek powierzchniowych: 

F A S I ) z i dp 

dp 8(r - rb)e(-nlj(-^if)^(p) <pt(p) (3.17B) 

w procedurze niezależnej od kodów obliczeniowych MC i DO, wyko¬ 
rzystującej otrzymane z tych kodów dane. 

3.1.4 Przybliżenie różnicy sprzężonej 

Drugie przybliżenie dla zaburzonych odpowiedzi F. lub Fp, 
przybliżenie różnicy sprzężonej AD /ang. adjoint difference 
approximation, dla przypadku B zob. Hoffman, 1972/ można uzyskać 
przy użyciu całek po całej objętości regionu zaburzonego, Vg lub 
7n, zamiast po brzegu, jak w metodzie SI. Ma to duże znaczenie 
praktyczne, gdyż mimo że całka po objętości wydaje się być bar¬ 
dziej skomplikowana niż całka po powierzchni, to próbki zdarzeń 
losowych z przebiegu kodu MC są znacznie bardziej liczne dla ob¬ 
jętości, niż dla powierzchni, co może poprawić jakość statystycz¬ 
ną wyników. Ponadto zgodność wyników numerycznych obu przybliżeń, 
AD i SI, dzięki teoretycznemu wykazaniu ich równoważności, może 
być cennym testem na poprawność algorytmu. 

Określmy w tym celu różnicę A<£ strumieni a, zaburzonego i nie-
zaburzonego, podstawiając dla problemu A: 

(6.18A) 
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oraz różnice A<£ strumieni f, zaburzonego i niezaburzonego, pod¬ 
stawiając dla problemu B: 

< K P ) ~ S£iCp) + A(f(p) C3.18B) 
Wychodząc, jak poprzednio, z równań (3.3A) oraz (3,1B) , przed¬ 

stawić można rozwiązania zaburzone problemów A i B w postaci su¬ 
my odpowiedzi niezaburzonych /zob. równ. (3»9A-B)/ oraz odpowied¬ 
nich poprawek zaburzeniowych AF. oraz AF„ : 

FA = {dp Cf+Cp)S(j>) = jdp(£{(p)S(p) + Jdp A(f+(p)S(p) s 
P P P 

= T<™> * A F | U N > (3.19A) 

FB = jdp ̂ Cp)R(p) = jdp<|1(p)RCp) + jdp 
P P P 
^ ^ (3.19B) 

Korzystając 2 równ. (3.1OA-B), różnice odpowiedzi zaburzonych 
i niezaburzonych /tj. błąd przybliżenia niezaburzonego/ można 
wyrazić* jako: 

(3.2OA) 

jdp A<f(p) h^^p) (3.2OB) 
VS 

gdzie całkowanie przestrzenne ograniczono do objętości, w której 
źródło S w przypadku A lub detektor R w przypadku B występują. 
Podobnie jak poprzednio, wzory te przekształcimy dalej korzyata-
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jąc z tożsamości operatorowej (2.8): 

VS 3 VS (3.21A) 

VD WD (3.21B) 
Zastosowano też od razu twierdzenie o jednoznaczności, rozważając 
tylko kierunki wychodzące z Vo dla problemu A oraz kierunki wcho¬ 
dzące do YD dla problemu B, co, jak pokazaliśmy w poprzednia roz¬ 
dziale, pozwala przyjąć próżniowe warunki brzegowe dla obliczeń 
MC w regionie zaburzonym. 

Zastosowanie przybliżenia zaburzeniowego (.3.16A-B), czyli jak 
to zrobiliśmy poprzednio, zastąpienie brzegowych wartości stru¬ 
mieni zaburzonych w istotnych kierunkach strumieniami niezaburzo-
nymi, jest równoważne przyjęciu: 

AC£+Crb,E,Jl)%0 dla n-i?> 0 (3.22A) 
?,E,#)*O dla n-#< O (3.22B) 

co powoduje znikanie całek powierzchniowych we wzorach (3-21A-B). 
Ponieważ A C + i,A<j w pozostałych członach równań (3.2IA-B) nie 

są znane, należy te równania w dalszych przekształceniach dopro¬ 
wadzić" do postaci, w której można będzie bezpośrednio wykorzystać 
odseparowane rozwiązania MC równ. (3.10A-B)w regions zaburzonym 
oraz rozwiązania DO równań niezaburzonych (3.8A-B). Wykorzystane 
będzie w tym celu przedstawienie LA = L. + AL operatora zaburzo¬ 
nego a dla problemu A, oraz przedstawianie Lg = L- + A L operatora 
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zaburzonego f. dla problemu Bf gdzie operatory niezaburzone L1, Lj 
orńń zaburzone iL, L* określone były definicjami (3.6-7), a dzia¬ 
łanie operatora poprawki zaburzeniowej AL rozpisano w ró\m. (2.4C). 
Korzystając z równ. (3.4A) i (3.8A) w przypadku A, oraz (3.2B) i 
(3*8B) W przypadlcu B, przekształcamy; 

Aj. j. A. • y\. 4, Aj. 4. ^>+ 4. A+. 4. ^v+ 4. 

= L i f = L<f - LC, = L (f - Lj$j - ^L <f j = - AL $j 

= LC£ - LCp1 = 
(3.23B) 

Zauważmy, że prawe strony tych równań można by już obliczyć i 
traktować jako źródła rozciągłe w równaniach transportu (3.23A-B) 
na poprawki zaburzeniowe do strumieni» A(£ lub A(p , wraz z. przy¬ 
bliżonymi warunkami brzegowymi (3.22A-B). Zmiana strumienia ma 
zgodnie z intuicją przeciwny znak do różnicy w przekrojach czyn¬ 
nych, zaburzonym i niezaburzonym. 

Po wykorzystaniu tych równań przybliżenie AD przybiera dla 
problemów A i B ostateczną postać: 

S F ( U N ) . jdpyr2Cp)AL+C£;(p) (3.24A) 
VS 

UD> s FtoM) . ]dp^(p)AL $t(p) (3.24B) 

Mamy więc komplet trzech przybliżeń, UK,SI i AD, dla odpowie¬ 
dzi problemów A i B, danych równ. (3.9A-B), (3.17A-B), i (3.24A-B) 
oraz wszystkie potrzebne dane pośrednie MC i DO, pochodzące z 
wcześniejszego rozwiązania równań (3.8A-B) i (3.1OA-B). W części 
3.2 tej pracy określono procedurę numerycznego obliczania przybliżei 
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3.1.5 Porównanie przybliżeń 

Z porównania zaniedbanych członów powierzchniowych w równ. 
(3.14A-B) i (3.21A-B) widać od razu, że błąd obu przybliżeń za-
burzeniowych, AD i SI, jeat taki sam, i wynosi: 

dp &Cf - r-b)eCn^)(n-i?^2(p) ń<?(p) (3.25A) 

d p 

Tak więc oba przybliżenia są równoważne i dają ten sam błąd* Na¬ 
tomiast błąd przybliżenia niezaburzonego dany jest wpi-oat równ. 
(3.2OA-B) lub (3.21A-B). 

Kad przybliżeń zaburzeniowych można także wyrazić, korzysta¬ 
jąc z równ. (3.25A-B), (3»2OA-B) i (3.21A-B), również przy użyciu 
całek objętościowych: 

(3.26A) 

(3.26B) 

VS 

VD 
eo będzie istotne przy porównaniu przybliżeń /dla uproszczenia 
zapisu tych wzorów cpuszczonorzależnoźc"'wszystkich .fankcji podcał¬ 
kowych od p/. 

W wyrażeniach podcałkowych obu powyższych wzorów, oba człony- róż¬ 
nic mają ten sam znak, określony znakiem Acp lub Aft. Wynika to z 
faktu, że operator transportu / i jego operator sprzężony/ jest 
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dodatnio określony, to znaczy działając nim na funkcję nie moźem; 
zmienić jej znaku, gdyż w przeciwnym •wypadku w równaniu transpor¬ 
tu dla dodatnich strumieni mogłyby wtedy pojawić się niefizyczne 
ujemne źródła. Mając równe znaki w różnicach, możemy dalej szaco¬ 
wać" /nieoczywiste przejścia wytłumaczono odnośnikami a-c/: 

*S VS 
= J dp|A«fc*s| *f | J d P ^ + s | = IAP A

C U W )) (3.27A) 

,AP(ADfSl)| a/̂  J d p | A ^ * -^Lg^Cf] % \ dp 
V VD 

(3.27B) 

a/ |Jdx t(x)\ ś ]dx|fCx)| b/ |a.r-' bj ̂  |a|, gdy sign(a)= sign(b) 
c / jdxjf ̂ c)| = |jdx f^x)| , gdy funkcja podcałkowa /ń(p+ lubAc/ 

nie zmienia znaku vr obszarze całkowania, co zachodzi pod wa¬ 
runkiem, że samo źródło lub detektor /ale niekoniecznie cały 
region zaburzony/ są zbudowane z jednolitego materiału /por. 
równ. (.3*23) i komentarz/ 

To oszacowanie błędów oznacza, że przybliżenia zaburzeniowe AD 
i SI są lepsze od przybliżenia niezaburzonego UN. Istotnie, przy¬ 
bliżenie niezaburzone musi być grubsze, gSyż zastępujemy w nim 
strumień zaburzony niezaburzonym w całej objętości i wszystkich 
kierunkach, co stanowi założenie silniejsze, niż zrównanie ich 
tylko na brzegu zaburzenia i w kierunkach wchodzących. 
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J,?. Technika zliczania odpowiedzi dla przybliżeń UN, SI i AE 

3O2<,1 Y/prowadzenie funkcji zliczających 

Jak widać z otrzymanych wzorów (3»?7A-B) i (3.24A-B) odpowiedź 
zaburzoną Fa lub Fg w problemach A lub B otrzymać mo Ana przez cał¬ 
kowanie po przestrzeni fazowej kombinacji dwóch strumieni, z któ¬ 
rych pierwszy jest y/cześniej obliczany metodą LIG, c drugi, sprzę¬ 
żony operat o rov/o względem pierwszego, metody DO. H metodzie DO 
otrzymuje się wprost strumieri f lub a, wyśredniowany po odpowied¬ 
nio zadanych przedziałach siatki przestrzennej, kierunkowej i 
energetycznej. Natomiast w metodzie I.'TC wymagane są specjalne pro-
ceJury, zliczające przyczynki do strumienia lub określonej przes 
użytkownika odpowiedzi, pochodzące od kolejnych zdarzeń, którym 
podle^ajq czystki maszynowe losowano przez komputer. 

Porównując otrzymane odpowiedzi dane równ, ( 3.9A-B), (3.17A-B) 
i (3.24A-B) z wzorem ( 2,32) definiującym funkcję zliczającą, mo¬ 
żemy formalnie wprowadzić następujące funkcje zliczające przyczy¬ 
nki do odpowiedzi obu problemów w przybliżeniach UN, SI i AD: 

f|uw) = (£+ > dla emisji ze źródła (3.28A) 

f« _ (j>.^)c£| f dia ucieczki z obszaru zaburzonego (3.29A) 

(AD) A+ + ft = -î L (p j , dla zderzeń w obszarze zaburzonym (3.3OA) 

w przypadku A, oraz 

= (£j , dla emisji /ndjunktonu/ ze źródła (3.28B) 
sprzężonego 
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fiSI^ = (-i?-i?)q)t » dia ucieczki z obszaru zaburzonego (3.29B) 
^(AD) _ _^£ (p t dla zderzeń w obszarze zaburzonym (3.3OB) 

w przypadku B /dla metody AD uwzględnino tu tylko poprawkę do 
odpowiedzi niezaburzonej/. Tak więc każdej z trzech typów odpo¬ 
wiedzi odpowiada inny rodzaj analizowanych zdarzeń. W następnych 
rozdziałach rozpiszemy te formalne wzory szczegółowo. 

Obrana droga sprzężenia KC-DO polega na wykorzystaniu}dla zda¬ 
rzeń zapisanych w przebiegu kodu UC, funkcji zliczających uzyska¬ 
nych przy użyciu sprzężonej operatorowe funkcji Greena, otrzyma¬ 
nej wcześniej techniką DO. Przybliżenie kolejnych zderzeń w algo¬ 
rytmie MC oznacza w tym wypadku, że z wyjątkiem skończonej liczby 
pierwszych zderzeń w regionie zaburzonym, cały dalszy transport 
cząstek przebiega w systemie niezaburzonym. 

3.2.2 Baza danych MC 

W kodach MG wagi cząstek /zob. rozdz. 2,2.3/ estymują bezpoś¬ 
rednio nie strumień ui lub w , lecz gęstość zderzeń Z/ \ lub 2/1^, 
gdzie 2" ̂  jest całkowitym przekrojem czynnym, odpowiednim do ener¬ 
gii cząstki. W programach wielogrupowych MC, do jakich się tu 
ograniczono, energia cząstki opisywana jest przez numer grupy 
energetycznej /przedziału energii/, w jakiej aię ona aktualnie 
znajduje. Oprócz wagi i grupy energetycznej w każdym zdarzeniu 
określone jest położenie i kierunek cząstki, jej wiek, oraz ośro¬ 
dek, w którym się ona znajduje. Położenia, ośrodki i wiek zmienia¬ 
ją się w trakcie przelotów swobodnych, a waga, grupa energetyczna 
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i kierunek zmieniają się w zderzeniach /por. rya. 2.3, schemat 
algorytmu MC/. 

Po każdym zdarzeniu w kodzie MC, lub tylko dla niektórych, 
wołana jest procedura zliczająca, do której . aktualne wartości 
tych zmiennych opisujących cząstkę maszynową muszą być na bieżąco 
przekazywane. Danych z historii zdarzeń losowych można jednak 
użyć wielokrotnie i na wiele sposobdw w celu analizowania różnych 
rodzajów odpowiedzi. Dlatego często opłaca się je nagrywać na 
specjalnym zbiorze zwanym taśmą zderzeniową /ang. collision tape/, 
która może być później wielokrotnie analizowana na zewnątrz kodu 
MC przez różne procedury zliczające. W ten sposób oszczędza się 
czas potrzebny na powtarzanie złożonych procedur transportu w 
skomplikowanych geometriach /zob. np. Santoro et al, 1979/. Jedna 
taśma zderzeniowa dla regionu zaburzonego zawiera całą informację 
o procesie transportu w tym regionie dostępną z kodu MC, która 
może być użyta wiele razy dla różnych ośrodków zewnętrznych /nie-
zaburzonych/ i dla odpowiedzi różnych reakcji w różnych punktach. 
Przyszłe użycie taśmy zderzeniowej było rekomendowane w cytowanej 
pracy Hoffmana /t97t/, jako następne usprawnienie obliczeń, w sto¬ 
sunku do stosowanej przez niego metody. 

Używając dla obliczeń MC program MORSE /zob. rozdz. 2.2,4/, 
dla zliczania odpowiedzi metodami UN /emisje źródła/, SI /uciecz¬ 
ki z regionu zaburzonego/ oraz AD /zderzenia w regione zaburzonym/ 
wymaganych jest 9 następujących słów z danymi dla każdego rodzaju 
zdarzeń: 

\ M + ( P ) = {MED, IG, WT, X, X, 2, U, V, W} (3.31) 



gdzie i 

2, Ia /IGO/ 

3. '.VT 

4-6, X, Y5 Z 
7-9 * U, 7, W 

/UOIDsVOn),WOLD/ 

~1, dla ucieczki 
O, als emi3ji źródła 
index materiału w regionie zaburzo-
;nyai, ula zderzenia 

grupa energetyczna /dla energii 
prsed zderzeniem przy zderzeniach,/ 

wags cząstki> z uwzględnieniem 
3zynnilca (ń*fl) dla ucieczki i 1 /£'•' 
dla zderzeń 

współrzędne przestrzenne 

składowe wektora kierunkowego 
cząstki /dla kierunku przed zde¬ 
rzeniem przy zderzenia civ' 

Taka reprezentacja danych MC została wybrana, spośród innych 
możliwych, jako konieczna i wystarczęjąca dla wprowadzonej dalej 
procedury zliczającej / zob. rozdz. 3.2.5/* 

3»2.3 Baza danych DO 

Z ogólnej postaci funkcji zliczającej, zdefiniowanej wzorem 
(2.32) viynika, że musi być ona określona dla dowolnego punktu 
zdarzenia p /wras z energią i kierunkiem/, oraz dla dowolnego 
punktu rejestracji p Q /wraz z energią i kierunkiem/. W celu dopu¬ 
szczenia dowolnej, lub nawet wielu na raz, reakcji typu A lub B 
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funkcja zliczająca nie aoże być zależna od przekroju czynnego 
CT» rsa.-Jcji A lub widma Xo reakcji B, tak jak to aiało miejsce dla 
irćdeł (3,?A~3) dla równań (3.3A-B) na strumienia niezaburzone^ 1 
i CD . . 2ródła te nussą być określone ogólniej, poprzez $(Z - EQ) , 
a całkowanie -JO wszystkich możliwych energiach EQ Z funkcją od¬ 
powiedzi tf, (Zn)'.v przypadku A lub 'X^vjO w przypadku E może by<5 
wykonane, tak jak w estymacji metodą LF, poza procedurą zlicza¬ 
jącą. Wtedy rozwiązania Łp. iu>. są nie tyle strumieniami, co peł¬ 
nymi funkcjami Greana /por. rown. (2,39)/ dla iaotropov/ego źródła 
w systemie niezabui-zonym. Stosowanie źródeł typu (3»53) w cytowa¬ 
nej pracy Iloffaiana /1971/ sprawiło, że dane o położeniu i widmie 
energetyczny in reakcji S musiały być wprowadzane już na wrejdciu do 
kodu DO, przez eo dane DO nie miały uniwersalnego charakteru /nie 
aogły być* wielokrotnie stosowane dla różnych typów i położeń od¬ 
powiedzi/. 

Nakłada to jednak pewne ograniczenie na system niezaburzony* 
Ponieważ nowe źródła zawierające S(** - -Cr) mogą znajdować się w 
dowolnym punkcie r0 /aby móc analizować dowolnie położoną odpowiedź/; 
równania transportu w systemie niezaburzonym muszą być 
cze względem dowolnej translacji punktu źi-ódła, co jest spełnione 
/zob. Case i Zweifel, 1967/ gdy przekroje czynne w operatorach 
Lj /przypadek A/ lub L. /przypadek B/ są niezależne od położenia. 
Tak wiec uogólnioną procedurę zliczającą da się skonstruować, gdy 
system niezaburzony jest nieskończonym ośrodkiem jednorodnym. 

W układzie takim rozwiązania niezaburzonych równań transportu 
/a lub f w przypadkach A lub B/ muszą zależeć od dwóch niezmien-



ników /tzn. wielkości skalarnych/: 
/a/ od odległości r = I r - rQl punktu zdarzenia od punktu 

odpowiedzi 
/b/ od cosinusa f- =Jt(r - iO / r kąta między kierunkiem cząst¬ 

ki a kierunkiem wyznaczonym przez punkt r" zdarzenia i punkt 
?Q rejestracji odpowiedzi /zob. rys. 3.2/ 

Tak więc funkcja zliczająca przybiera zależność: 
(3.32) 

/dla odpowiedzi izotropowej/, skąd widać, że równania niezaburzo-
ne najwygodniej jest rozwiązywać w jednowymiarowej geometrii sfe¬ 
rycznej. 
. Wszystkie zmienne, energetyczna ., kątowa i radialna traktowane 

są dyskretnie. Ze względu na dużą liczbę zmiennych wygodnie jest 
przechowywać rozkłady kątowe strumieni w formie współczynników 
Legendre*a /zob. rozdz. 3.2.4 oraz Child3, Bartine i Engle, 1976/. 
Wszystkie dane DO gromadzone są w formie: 

f fL (3.33A) 
<f (P) = <PL

IG*IG0(IR) (3.35B) 
gdzie: 

1. IGO = 1,...,NGR& są kolejnymi grupami energetycznymi odpowia¬ 
dającymi energiom E Q / W punkcie rejestracji odpowiedzi/, aż 
do grupy NGRA. o najniższej energii /najwyższej w schemacie 
wielogrupowym dla obliczeń a/ 
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2. IG = IGO,...,NGRA. są kolejnymi grupami energetycznymi odpo¬ 
wiadającymi energiom £ /dla cząstki w zdarzeniu/. Ograniczo¬ 
no się tu do rozpraszania "w dół" /"w górę" w przypadku a/, 
tj. do czystego spowalniania ./ograniczenie to ma charakter 
techniczny i wiąże się z oszczędnością pamięci komputera i 
dostępnymi bibliotekami'danych wielogrupowych/ 

3. L = O,...,LORD jest wskaźnikiem w rozwinięciu Legendre^a, aż 
do najwyższego rzędu LORD /dla dostępnych danych dla anif.o-
tropowych przekrojów czynnych, i w związku z tym i dla stru¬ 
mieni anizotropowych, LORD nie przekracza 3/ 

4. IR = 1,...,NED jest wskaźnikiem przedziału radialnego, odpo¬ 
wiadającego odległości I r-i\J , aż do ostatniej komórki HilD 

Zależność od grupy energetycznej źródła IGO wymaga, dla wyzna¬ 
czenia pełnej funkcji Greena, rozwiązania techniką DO KGRA nieza¬ 
leżnych problemów ze źródłami monogrupowymi w kolejnych grupach, 
a zależność od pozostałych wskaźników zawiera się wewnątrz każde¬ 
go z tych problemów. Wielokrotny przebieg kodu DO ANISN, z jedy¬ 
nymi różnicami między kolejnymi rozwiązywanymi równaniami trans¬ 
portu w widmach energetycznych źródeł, udało się całkowicie zauto¬ 
matyzować /zob. Uzupełnienie/, tj, uniknąć osobnego wczytywania 
danych wejściowych do kolejnych problemów, a wyniki gromadzone 
są na jednym wspólnym zbiorze wyjściowym /ang, multifile/. 

Tak otrzymywane dane DO są zależne istotnie ód składu izotopo¬ 
wego ośrodka niezaburzonego, a są nieistotnie od jego gęstości, 
dzięki prawu skalowania gęstościowego /ang. density scaling law, 
cob. Woolson i Gritzner, 1977/» Niech ®. iCF2 będą strumieniami 
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neutronów w dwóch jednorodnych systemach (i) i (2) o jednakowych 
składnikach izotopowych, lecz różnych gęstościach <pj i ??* Z po~ 
równania stacjonarnych równań transportu dla obu s.ysteraów wynika 
relacja: 

cr,i;,J?) = k"" 2^?,!^) (3.34) 

gdzie k = 7,/Co • Tr^nsformacje danych do odpowiedniej ^Łitoiici 

ośrodka wystarczy wykonać w pro^raruic s;jrzv.';;aĵ cy..i przy wczyty¬ 

waniu danych DO. 
Raz otrzŷ irin.n bnKa danych DO dla systOLiu ni;:?-a'uur.i'i:oiii..̂ o ai::e 

b.yd przeohowanri na taśni^ •:;.•;.";netycznej i wielokrotnie rrprzcżov.!> 

z danvmi MG dla różnych t.vpov.1 zaburzeń i rji-.riych typów «lr.-iiel 
fizycznych ola problemów typu A lub detektorów dla prebłomów typu 
B, a także dla różnych poldżo.:'. i funkcji odpowiedzi roswa:":arjycr. 
reakcji "typu A lub B. 

3.2.4 Daza danycii dla procedury zliczającej 

0 ile funkcje zliczające dla przybliżeń Ul.' i 51 dane równ. 
(3.28A-B) i (3.29A-3) s ą zawarte bezpośrednio w bazie danych DO, 
to funkcja zliczająca dla przybliżenia AD, dana równ. (3.3QA-3) 
wymaga dodatkowego rachunku. Działanie operatora zaburzeńiowego 

AL lub AL na strumień niezaburzony /wskaźnik "." dla strumienia 
niezaburzonego opuszczamy dalej, pamiętając, że many dostępne 
dane DO jedynie dla ośrodka niezaburzonego/ określone zostało równ. 
(2.40) w rozdz. 2.5.1. 

./prowadzamy dalej notację wielogrupową /górne wskaźniki/ oraz 
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rozwinięcie Legsndre'a /zob, np. Bell i Glasstone, 1970/, dla 
strumieni grupowych: 

131*100(IR 

£=0"* 
gdzie j * jes t cosinusem kąta polarnego dla kierunku Jl /zob, rys . 

3 .2/ , oraz dla wielo^rupowyc/i przekrojów czynnych na rozpraszanie 

LORD 9, ., 
£ ] ^ 1 ̂ ^ 1 0 ' (3.J6B) 

gdzie Jl'Sl jes t cosinusem kąta rozpraszania /zob. rys . 3 .2 / . 

vV'akas-niki IG, IG1 i IGO są numerami grup energetycznych, LORD 

jes t rzędem rozwinięcia Legendre^a, iED jes t numerem materiału 

w ośrodku zaburzonym, a IR oznacza wskaźnik interwału radialnego 

Rosv/ini?cia (3.35-36A) dla strumieni a. i przekrojów czynnych £ 

w przypadku A są identyczne. 

SI 

3.2 Usytuowanie kierunkdv/ cząstki it przed i R po 
zderzeniu względem punktu rejestracji odpowiedzi TQ 



Całkowanie po kierunkach d^w operatorach AL lub AL /zob. 
równ. (2.40)/ wykonać tnożna, korzystając z twierdzenia o rozkła¬ 
dzie wielomianu Legendre^a P^Sl-Sl) na stowarzyszone wielomiany 
Legendre^a P-,, /zob. np. Ghilds, Bartine i Engle, 1975/: 

(3.37) 
.^dzie {̂ , {>l oraz <x, et1 są kątnmi polarnymi i azymut a lny rai dla kie-

ranków Xl i Sl /zob. rys . 3.2/ . strumienie niezaburaone, otrzyoy-

wane w rachunku jednowymiarowym, z jednys kątem. polarnyafA., nie 

zależą jednak od kąta azymutalnego ot , i w całce kierunkowej po 

dJt = djx'dot1 częad azymutalna /człony z LI / 0 we wzorze (3»37)/ 

znika, H pozostałej czyści biegunowej ^rih-) *Taz ze współczynni¬ 

kiem £ Y ' Z rozwinięcia (3.36B) wychodzą przeć następującą całkę 

po da1 , pozostałą z całki kierunkowej we wzorze (2»4C): 

(3.383) 
-1 

Taki bowiem wzór na współczynniki rozwinięcia Legendresa dla stru¬ 
mienia wynika z rozwinięcia (3.35B) i z relacji ortogonalności 
wielomianów Legendre%a /zob. np. Childs, Bartine i jingle, 1975/ 

Całkowanie po energii przechodzi w schemacie wielogrupowym w 
mnożenie macierzy przejść wielogrupowych przez wektory zawierające 
strumienie w grupach jako składowe. Tak więc, wykonując całkowa-
nia po energii i kierunkach we wzorze (2.40), można wyrazić for¬ 
malny wzór (3.3OB), przy użyciu określonych powyżej danych, w 
postaci: 
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At)IG 
~ JffiD 

NGRA 

IGt=l 

LORD 

LQBD 

r 

2IH-1 
MMMMMI 

2LH 

4TI 

IGeiGO(IR) + (3.39B) 

/por. z całką rozproszeniową (2,18) dla metody DO w geometrii 
płaskiej, rozdz.(2.2.2X. tf identyczny sposób można przekształcić 
formalny wzór (3*3OA) w celu określenia działania operatora AL 
/ zawierającego .przekroje czynne typu ąt, tj. transponowane wzglą¬ 
dem f macierze przejść miedzygrupowych/ na dane DO typu a. 

Podstawiając macierz: 

^IGflGJ _ ^ t ^ I G g IG,IG1 ^ ĵ<s)IG<-IGt (3.4OB) 

gdzie ̂  ' je3t jednostkową macierzą Kroneckera dla macierzy 
o wymiarze NGRA x NGRA, i podobną macierz A w 

przypadku A dla przekrojów czynnych typu ja / w szczególnym przy¬ 
padku elementy A j ^ n S3 przekrojami czynnymi na absorbcję w 
grupie IG dla ośrodka MED/, oraz określając dodatkowo elementy 
A Q I, = O * . gdzie wskaźnik ŁIED=O można użyć dla emisji 
źródła i ucieczki z regionu zaburzonego, a i»IED>0 określa numer 
ośrodka w zderzeniu, możemy wszystkie dane dla funkcji zliczają¬ 
cej zapisać w postaci: 

NGRA. 
IGMGO/r. TT,I _ C ' * IG*IGt IGlf-IGOc^x (3.413) MED KU>W' " Ł-J A Cp 

MGR&. 

IGł=1 



wspólnej dla wszystkich trzech metod zliczania przyczynków do 
odpowiedzi. Ci;, 31 i AD. Użyte tu wskaźniki bezpośrednie odpowia¬ 
dają wskaźnikom zakodowanym w programie sprzęgającym. 

.V następnym rozdziale opisana jest procedura zliczająca, wy¬ 
korzystująca te dane do wyliczania funkcji zliczającej dla wszyst¬ 
kich typów finalizowanych zdarzeń. Tak określone dane mogą być 
przygotowane jeszcze przed wejściem do procedury zliczającej, co 

v 
zapobiega powtarzaniu sumowania i pozwala zwolnić" z pamięci kompu¬ 
tera przekroje czynne. Ze względu na dużą ilość tych danych i 
konieczność szybkiego, niesekwene.yjnego dostępu dc nich przez 
procedure zliczającą oiusz" cne być składowane na lokalnya zbiorze 
tworzonym przez program sprzęgający, z niestandartowya sposobem 
adresowania /ang. record-addressable direct-access file, zob. 
Uzupełnienie/. Dane te są uogólnieniem dla wszystkich trzech przy¬ 
bliżeń i obu przypadków tzw. źródła równoważnego, określonego przez 
Hofftaana /1971/ dla przypadku B i metody AD. 

3.2»5 Program sprzęgający i uogólniona procedura zliczająca 

Zadaniem prograniu sprzęgającego jest wczytanie opisanych w 
rozdz. 3»2»2 i 3.2.3 danych otrzymanych na wyjściu kodów DO i «C, 
przetworzenie danych DO na dane postaci (3.41A-B)dla funkcji zli-
czającej, a następnie zliczanie przyczynków do odpowiedzi w pro¬ 
blemie typu A lub 3 w przybliżeniu Ulł, SI i AD, dla odpowiednich 
zdarzeń1 zarejestrowanych wcześniej na taśmie zderzeniowej. TG naj¬ 
ważniejszą czynność wykonuje uogólniona procedura zliczająca. Da¬ 
ne dotyczące położeń i funkcji odpowiedzi dla dowolnej ilości 
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efektów jądrowych typu A lub B są zadawane przez użytkownika na 
wejćciu do programu sprzęgającego. Wyprowadzenie wyników dokonuje 
sip przez standartowe procedury wyjęcia zawarte w bibliotece pod-
prograaów systemu ;,!C. Błędy statystyczne wyników obliczane są 
jako wariancj- pomiędzy odpowiedziami dla kolejnych grup historii 
/ang. batches/, na jakie podzielono symulacje MC. 

W oparciu o tak nnszkicowane zasady został napisany, uruchomio¬ 
ny i przetestowany własny program BALTORO, realizujący sprzężenie 
•iędzy znanymi kodami transportu MORSE i A14ISN /zob. cozdz. 2.2.4/. 
Program ten zawiera ok. 800 instrukcji w FORTRANie, a prócz tego 
woła kilkanaście procedur bibliotecznych. Schemat całego systemu 
obliczeniowego pokazany jest na rys. 3»3, użycie rozwiązań f i ą 
rc'.vnnnia transportu oraz punkty wprowadzania i wyprowadzania danych 
zestawiono w tab. 3.1, a scheiaat i szczegółowy opis samego prog¬ 
ramu można znaleźć w uzupełnieniu. 

Uogólniona procedura zliczająca czyta parametry kolejnych ana¬ 
lizowanych zdarzeń z taśmy zderzeniowej i oblicza dla nich wartość* 
uogólnionej funkcji zliczającej, której postać wynika z równ. 
(.3.28-30,A-B) i określona jest szczegółowo wzorami: 

LORD ? T 
< ^ ' -+IG<-IGO/ 

f il 7 L=0 4Tr 

LORD 9T t 
f JŁ^ClB.r) - £ ^ 1 PL(f> f J£IG0(L,IH) (3.42B) 

L=0 47T 

gdzie sumowanie współczynników Legendre*a (3.41A-3) wynikło z 

równ. (3.39B) i analogicznego równ. (3.39A), które opuśćiiiśmy. 
Trzeba przy tym pamiętać, że dane DO są otrzymywane w rachunku 
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sprzężonym operatorowe względem danych na taśmie zderzeniowej. 
Przejście z danymi (3.41A.-B.) do wskaźników zgodnych ze schematem 
wielcgrupowym danych MC wymaga redefinicji wszystkich numerów 
grup według formuły IGV = NGHA - IG + \ oraz odwrócenia kierunków 
/adjunktony poruszają się w kierunkach przeciwnych niż neutrony/. 

Procedura zliczająca, analizuje ciągi słów (3.31) z taśmy zde¬ 
rzeniowej. Zmienna MED określa rodzaj zdarzenia, a więc do której 
odpowiedzi, UN, SI czy AD ma być dodany przyczynek, oraz dodatko¬ 
wo wskaźnik materiału dla zderzeń. Zmienna IG odpowiada bieżącej 
energii cząstki, i przy założeniu czystego spowalniania odpowiedź 
zliczana jest we wszystkich niższych grupach energetycznych, IGO 
= 1,..,NGRA. Analizowana może być dowolna liczba dyskretnych 
punktów odpowiedzi o zadanych przez użytkownika współrzędnych XOr 

YO, ZO, które wraz ze współrzędnymi cząstki X,Y,Z są używane do 
wyliczania dystansów radialnych r wg. wzoru: 

r 2 = (X - X0) 2 + (Y - YO) 2 + (Z - ZO) 2 (3.43) 
który pozwala ustalić aktualny przedział radialny -IK. Pomiędzy 
ścisłą odległością r a środkami sąsiednich interwałów radialnych 
stosowana jest interpolacja liniowa dyskretnych danych dla funkcji 
zliczającej. Kierunek cząstki w zdarzeniu służy do wyznaczenia 
cosinusa kąta biegunowego względem osi "zdarzenie - odpowiedź": 

f = (U(X - X0) + V(Y - YO) + W(Z - ZO))/ r (3.44) ' 
od którego liczone są wszystkie potrzebne wielomiany Legendrexa. 
Następnie procedura zliczająca wyszukuje odpowiednie dane w zbio¬ 
rze danych (3.41A-B), interpoluje je i sumuje szereg (3.42A.-B), a 
suma pomnożona przez wagę cząstki jest przyczynkiem do odpowiedzi. 
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Tab 3.1 Wykorzystanie technik obliczeniowych oraz danych 

wg . ref. .62 wejścia/wyjścia w systemie obliczeniowym tej pracy 

Case A 

S o u r c e - s u r r o u n d i n g p e r t u r b a t i o n 

INPUT 
Forward !vD probe geometry, composition 

and cross-sections of mate¬ 
rials, source location and 
energy spectrum 

Adjoint DO matrix medium crcss-sec~ 
tions, radial and angular 
me sh, 

Coupling collision tape and Green 
function data multifile 
cross sections fro::. '..'C 
and DO, positions and en.-
-dep. responses oi" effects 
of interest 

OUTPUT 
parameters of random 
walk events stored on 
collision tape/source , 
collision and escape 
events/ 
Green function data 
multifile /angular 
moments in radial and 
sncrjrv group c.esh/ 
neutron spectrum and 
ener^y-inte^rsted re¬ 
sponses for effects 
and points chosen by 
the user 

Case B 

D e t e c t o r - s u r r o u n d i n g p e r t u r b a t i o 

INPUT OUTPUT 

Adjoint it'E Probe geometry, composition 
and cross-sections of mate¬ 
rials, detector location 
and response function 

Forward DO matrix medium cross-sec¬ 
tions, radial and angular 
mesh, 

Coupling collision tape and Green 
function multifile cross 
sections from MC and DO 
positions and energetic 
spectra of effects of 
interest 

parameters of random 
walk events stored on 
collision tape/source 
collision and escape 
events/ 
Green function data 
multilife /angular 
moments in radial and 
energy group mesh/ 
adjoint neutron spec-
true: and detector 
score from effects 
and points chor.on by 
the user 



4. WynJJci obliczeń i ich dyskusja 

4*1- Obliczenia dla problemów testowych 

4.1.1 Testy techniczne 

Wprowadzenie nowej metody obliczeniowej wymaga wszechstronnych 
testów, których pomyślne wyniki są warunkiem dalszych zastosowań. 
Przaz testy techniczne rozumiemy testy dotyczące samego oprogra¬ 
mowania, przetwarzania danych, współpracy podprogramów w progra¬ 
mie i programów w systemie itp., bez analizowania konkretnego 
problemu fizycznego. Przez testy fizyczne rozumiemy obliczenia 
dla konkretnych przykładów fizycznych znanych w literaturze /ang. 
benchmark problems/, przez co wyniki mogą być bezpośrednio porów¬ 
nane z wynikami otrzymanymi innymi, sprawdzonymi metodami /lub 
nawet, jeśli możliwość porównania zachodzi, z danymi eksperymen¬ 
talnymi/. Dlatego, mimo że testowana metoda ma służyć rozwiązy¬ 
waniu nowych, skomplikowanych problemów, dla których metody tra¬ 
dycyjne są niemożliwe do zastosowania lub nieefektywne, wybiera 
się problemy testowe szczególnie proste. 

W trakcie pisania i uruchamiania kodu sprzęgającego BALTORO 
przeprowadzono szereg testów technicznych. Testowano między inny¬ 
mi zawartości bloków pamięci pod kątem ich zgodności z danymi na 
zbiorach wejściowych, niezależność wyników od sposobu ładowania 
programu /w całości lub segmentami/, a także dla szczególnie 
prostego przypadku przeliczono na kalkulatorze algoratm procedury 
zliczającej. Sprawdzono użycie różnych sieci przestrzennych, 
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kątowych i wielogrupowych w danych wejściowych obliczanych techni¬ 
ką DO. Dla obliczeń MC dostarczających taśmę zderzeniową sprawdzo¬ 
no użycie starego pakietu procedur geometrycznych zamiast pakietu 
geometrii kombinatoryjnej. 

Dwa następne testy dotyczyły następujących wyidealizowanych 
sytuacji fizycznych, w których przybliżenie zaburzeniowe powinno 
dad z góry określone, dokładne wyniki: 
1. Wzięcie obu ośrodków, zaburzonego i niezaburzonego, jednakowych 

/problem zaburzony równoważny niezaburzonemu/. Ponieważ różnice 
przekrojów czynnych w operatorach AL i AL zerują się, poprawka 
zaburzęniowa do wyniku UN liczona metodą AD /por. równ.(3.24A-B)/ 
znika i odpowiedzi AD i UM pokrywają się tożsamościowe Istotny 
test techniczny polega na sprawdzeniu, czy wyniki liczone metodą 
SI /przybliżenie zaburzeniowe (3.16A-B) jest spełnione w sposób 
ścisły/ pokrywają sie z wynikami niezaburzonymi. Ponieważ wyniki 
mają charakter statystyczny, w tab»4.1 zestawiono względną odchył¬ 
kę między odpowiedziami SI i UN, która nie powinna przekraczać 
błędu statystycznego wyników SI /wartości w nawiasach/. Obliczenia 
/ po 500 analizowanych historii/ dla przypadków A i B /po 2 nieza¬ 
leżne funkcje odpowiedzi/ przeprowadzono w geometrii odpowiadają¬ 
cej fizycznemu problemowi testowemu A, opisanemu w następnym roz¬ 
dziale. Jako powierzchnię całkowania przyjęto umownie sferę o 
promieniu 5»72 cm, a wyniki zliczano dla 4 odległości r ód środka 
tej sfery. Jak widać, odchyłki mogą być uważane za istotne 
na odległościach 10 cm, tj. blisko granicy obu regionów. 

2. Wzięcie zewnętrznej próżni jako ośrodka niezaburzonego, dla 
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którego przybliżone warunki brzegowe (3.16A-B) spełnione są w 
sposób ścisły /ośrodek wewnętrzny nie może mieć wpływu na stru¬ 
mień wchodzący z próżni/. Dla próżni dana jest szczególnie prostn 
funkcja Greena źródła izotropowego, 6 ( E - E Q ) / 4irir-rol , którą 
zastąpiono dane ze zbioru wyjściowego kodu DO. Wyniki można też 
łatwo otrzymać* klasyczną techniką MC z estymatorem IF /dla próżni 
nie zachodzą trudności z głęboką penetracją/. Wszystkie wyniki 
mają charakter statystyczny, tak więc w tab. 4.2 zestawiono wzglę¬ 
dne odchyłki pomiędzy odpowiedziami SI i MC oraz AD i MC, które 
nie powinny przekraczać" sumy ich względnych odchyleń standardowych 
/wartości w nawiasach/. Obliczenia /dla 500 i 1000 analizowanych 
historii/ przeprowadzono w warunkach geometrycznych odpowiadają¬ 
cych fizycznym problemom testowym A i B, opisanym w następnych 
rozdziałach, dla 4 położeń punktów odpowiedzi. Zgodność wyników 
AD i MC dla przypadków B jest doskonała /względne odchylenie po¬ 
niżej }%/, a w pozostałych przypadkach całkiem zadowalająca. 

4.1.2 Problem testowy A 

Problem testowy A, typowy dla zastosowań numerycznych obliczeń, 
transportu w geofizyce jądrowej, został wzietv z raportu Woolsona 
i Gritznera /1977/. Dwoma analizowanymi odpowiedziami były produk¬ 
cje wtórnych neutronów rozsaczepieniowych na jądrach ''U i z^8u 
zawartych w rudzie uranowej. Ośrodkiem niezaburzonym był suchy 
piaskowiec. Jako model sondy wzięto punktowe źródło neutronów o 
energii 14 MeV otoczone sferyczną warstwą płuczki wiertniczej o 
wewnętrznym promieniu 2«68 cm i zewnętrznym promieniu 5.72 cm. 



8 Tab. 4.1 Test techniczny I, porównanie wyników UN i SI bez zaburzenia 

jF(SI)_ pCmOj/ pCUlO t w z g l ę d n e odchylenia standardowe SI /w nawiasach/ 

r [cm] 

1 0 . 

20. ' 
30. 

40 . 

P r o b 1 

Odpowiedź 1 

.011 /.015/ 

.005 /.013/ 

.004 /.014/ 

.005 /.015/ 

e tu A 

Odpowiedź 2 

.098 /.076/ 

.074 /.054/ 

.061 /.047/ 

.058 /.042/ 

r [cm] 

1 0 . 

2 0 . 

3 0 . 

4 0 . 

P r 0 b 1 
Odpowiedź 3 

.194 /.O65/ 

.084 /.088/ 

.021 /.0SV 

.001 / .091/ 

e m B 

Odpowiedź 4 

.190 /.066/ 

.069 /.090/ 

.010 /.092/ 

.044 /.O93/ 

Tab. 4.2 Test techniczny IIfporównanie wyników SI, AD i ŁC dla zewnętrznej próżni 
|F(SI,AD)_ F(r.C)j ̂  F(LC) j_ w 2 5 l ł odchą stand. SI,AD, LC /w nawiasach/ 

r [era] 

1 0 . 

2 0 . 

4 0 . 

8 0 . 

P r o b 1 

SI 

.011 /.127/ 

.041 /.0&5/ 

.043 A072/ 

.O'+A. / . 06&/ 

e m A 

AD 

.053 / . 1 0 9 / 

.046 / .O99/ 

.046 / .O95/ 

.046 / . 0 9 4 / 

r[tn] 

100. 

200. 

400. 

800. 

P r 0 b 1 

S I 

.043 /.113/ 

.046 /.113/ 

.042 /.113/ 

.04? / . 1 1 3 / 

e m B 

AD 

.007 / . 1 2 9 / 

.007 / . 1 2 9 / 

.008 / . 1 2 9 / 

.OOP / . 1 2 9 / 



Skład izotopowy materiałów występujących w obliczeniach testowych 
A i B pcdany jest w tab. 4.3, z gęstościami elementów wyrażonymi 
w [atomach barn" cm"" 2, 

Oryginalnie problem A był rozwiązywany przez Woolsona i Gritz-
nera metodą DO przy użyciu kodu ANISN /zob. rozdz. 2.2.4/ dla 
dwóch sferycznych ośrodków. IV cytowanym raporcie p dano radialną 
zależneść sygnału generowanego na obu izotopach uranu w jednost-
tech £4TT r * liczba neutronów rozszczepieniowych / 1 g rudy / ł 
neutron źródła ] , tak więc porównanie z wynikami programu BALTORO 
wyrażonymi w ^liczbie neutronów rozszczepieniowych / 1 atom uranu 
/ 1 neutron źródła] wymagało przeliczenia jednostek. Wyniki obli¬ 
czeń DO uznane są tu za dokładne, choć w praktyce spotyka się kil-
kunastoprocentowe wariacje tych wyników w zależności od przyjętej 
sieci przestrzennej i kątowej oraz modelu strumienia /por. rozdz. 
2.2.2/. '.V obu porównywanych obliczeniach użyto danych wielogrupo-
wych z biblioteki DLC-31 /ref. 58/ dla 37 grup neutronów od 19.6 
MeV do 0.4 eV ze współczynnikami Legendresa do rzędu P«. 

Sprzężona funkcja Greena dla piaskowca była obliczana w wielo¬ 
krotnym przebiegu kodu ANISW z 8 dyskretnymi kątami i 50 komórkami 
sferycznymi do 130 cm, stosując ważony model strumienia w komór-
kach. W regionie zaburzonym, ograniczonym do źródła otoczonego 
płuczką wiertniczą, wygenerowano kodem MORSE 1344 zdarzenia , tj. 
średnio 0.69 zderzenia w regionie zaburzonym na neutron źródła. 
rf programie sprzęgającym ,iako 2 funkcje odpowiedzi wprowadzono 
zależny od energii przekrój czynny na rozszczepienie pomnożony' 
przez liczbę neutronów wtórnych, ^ ^ ( E ) , dla obu izotopów uranu, 
oraz zażądano wyników dla 20 położeń punktów produkcji neutronów 
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Tab. 4.3a. Skład izotopowy materiałów, przyjęty w obliczeniach 
testowych 

Wszystkie gęstości podano w £a tomach-barn"* • cm"* 3 /I „0-7 = 10"', 

1. Piaskowiec 

element gęstość* 

6Id 
7Id 

10B 
"B 
C 
0 
Na 
% 
Al 
Si 
P 
S 
K 
Ca 
Ti 
V 
Cr 
Fe 
Gd 

235U 
2 3 % 
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2.889-7 
3.615-6 
5.243-7 
2.260-6 
1.835-3 
5.155-2 
2.291-4 
4.656-4 

1.495-3 
2.087-2 

1.672-5 
1.393-4 
4.496-4 
1.570-3 
3.330-5 
6.263-7 
1.158-7 
2.824-4 
3.838-8 
5.461-11 

7.533-9 

2. Płuc2ka wiertnicza 

element gęstość 

E 
0 
Na 
Cl 

3. Woda 

element 

H 
0 

4. Żelazo 

element 

Fe 

6.687-2 
3.344-2 
5.151-6 

5.151-6 

gęstość 

6.687-2 
3.344-2 

gęstość 

8.490-2 

5» Powietrze 

element 

N 
0 

gęstość 

4.330-5 
1.070-5 



• Tab. 4.3 b Sieć gruD energetycznych, przyjęta w bibliotekach 
— — — — — — — danych, użytych w obliczeniach testoT«ych 
IG - numer grupy, E - górna granica energii, 1.00+6 = 10 [eV J 

A. DLC-31 /ref. 58A/ B. CASK /ref. 58B/ 
IG E IQ E IQ E 

1. 1.96+7 28. 1.03+4 
2. 1.69+7 29. 3.35+3 
3. 1.49+7 30. 1.23+3 
4 . 1.42+7 31 . 5.83+2 
5. W38+7 3 2. 1.01+2 
6 . 1.28+7 33. 2.90+1 
7. 1.22+7 34. 1.07+1 
8. 1.11+7 35. 3.06+0 
9. 1.00+7 36. 1.13+0 

10. 9.05+6 37. 4.14-1 
11. 8.19+6 
12* 7.41+6 
13. 6.38+6 
14. 4.97+6 
15. 4.72+6 
16. 4.07+6 
17. 3.01+6 
18. 2.39+6 
19. 2.31+6 
20. 1.83+6 
2 1 . 1.11+6 
22. 5.50+5 
23. 1.58+5 
24. 1.1t+5 
25. 5.25+4 
26. 2.48+4 
27. 2.19+4 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

1.49+7 
1.22+7 
1.00+7 
8.18+6 
6.36+6 
4.96+6 
4.06+6 
3.01+6 
2.46+6 
2.35+6 
1.83+6 
1.11+6 
5.00+5 
1.11+5 
3.35+3 
5.83+2 
1.01+2 
2.90+1 
1.01+1 
3.06+0 
1.12+0 
4.14-1 



lab. 4.3 c Komórki radialne i współczynniki Sg przyjęte 
~~~~——— w obliczeniach metodą DO 
IR, r - numer i górna, granica w [cm] przedziału radialnego 
ISN,^, w - numer, cosinus i waga dyskretnego kąta polarnego 

IR .r TS. r ISN M- w 

t . 
2. 
3. 
4 . 
5 . 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
1 1 . 
12. 
13. 
14. 
t 5 . 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
2 1 . 
22 . 
23. 
24. 
25. 

0.2 
0.5 
1.0 
W5 
2.0 
2.5 
3.0 
3.5 
4.0 
4.5 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 

10.0 
11.0 ' 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 

26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
3U 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
4 1 . 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48 . 
49. 
50. 

20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 
34.0 
36.0 
3b.O 
40.0 
45.0 
50.0 
55.0 
60.0 
65.0 
70.0 
75.0 
80.0 
85-0 
90.0 

100.0 
110.0 
120.0 
130.0 

1 . 

2 . 

3* 

4 . 

5. 

6 . 

7. 

8 . 

-.9603 

-.7967 

-.5255 

-.1834 

.1834 

.5255 

.7967 

.9603 

.0506 

.1112 

.1569 

.1813 

.1813 

.1569 

.1112 

.0506 

Uwaga: Dane radialne dotyczą problemu testowego A, w problemie B 
przyjęto 50 jednakowych interwałów od 100 do 5000 m 
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wtórnych, w zakresie odległości 10-100 ca od źródła. 
Rezultaty DO oraz rezultaty sprẑ ier.in .MC-DO w przybliior.iu 

.AD, GI i UN uzyskane z kodu BALTCRO są zesxr.wione w tab. 4.4. 
Zgodność starych i nowych, obliczeń wycaje sig wystarczająco dcbr^ 
za wy.iątkiem odle^iodci 20 era dln odpowiedzi od ""o, Kłopoty ze 
stosowaniem pr:r.ybłićenia zaburzeń iov.'ego dla punktów odpowiedzi 
zbyt bliskich regionu zaburzonego dyskutosvnne on w rozdz. 4.1 o» 
rrdzia prseprov/adaono dyskusją fizyczna wr/ników. Zv,TÓdra.y tu też 
uwftgc na dóbr?? zgodność miedzy prc.ybliżer.iami AD i SI. Obserwo-
v«.ine różnice pojawiają się na drugia mie.iscu dzieaiy r.nyra, podczas 
gdy względna ociciiylenie standardowe nie przekracza 6żó / w obli¬ 
czeniach klasyczną metodą ^C dokładność rzydu \Q% uważa się już 
na ogół za dobrą, zob. Nelson i Jenkins, 1931/. Dla większych 
odległości Twpłyy/ zaburzenia, i przez to różnice wyników UN, Ai} i 
51 stnją się nieistotne w tya problemie /por. rozda, 4.1.5/« 

Poza możliwością bezpośredniego porównania" z układem niezabu-
rzonyn, której nie dnwała wpront metoda i7-G, taamy także możlivrod<5 
otrzymania z prp^ranu BALTOKO pełnych widm energetycznych neut¬ 
ronów w nadanych punktach ośrodka, zamiast scałkowanych z funkcją 
odpowiedzi. Y/idmo dla pola neutronowego wytwarzanego przez źródło 
14-UeV w piaskowcu zaburzonym przez odwiert pokazano na rys. 4.1 
a-b, dla odległości 10, 30 i 50 cm od źródła, dla dv/ćch zakresów 
energii, powyżej i poniżej 1 HeV. Dla odległości JQ cm widmo 
neutronów szybkich porównano z rezultatami podanymi /tylko w 
formie graficznego wykresu/ przez Antikwa, Casexa i Albatsa 
przy użyciu kodu MC NT z dyskretną skalą energii /zob.'rozdz. 
2,2.4/. Cytowane wyniki dotyczyły niezaburzonego piaskowca ze 
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'"vniki obl iczeń d la problemu testowego A 

'r. iki ;.• [neutronach roz-LccEei'loiiio-.v./oh / 1O"Ł 
atomów 

o:: .-.rodła]. '-V na-/i^.:ioh •.•.;; :lc^.io cd^hylenia 

u - T • • . ' . • • . • ' . • • • • 

o 1 a a /. 0 v.1 .:. c c 

i 

" C • , . 

•oC« 

i 

2 0 . 

' 40 . 

6 0 . 

8 0 . 

100. 

• • ' 4 - C £ - ; -

.502-1 

.378-1 

.200-1 

.883-2 

.340-2 

. ,51-3 

.727-6 

.122-7 

2 3 5 

.L62-1 

.399-1 

.196-1 

.ĆG1-2 

• 3 : - • 

.722-6 

.122-7 

- U 

.702-1 , 

•597-1 , 

.205-1 / 

• £c,-9-2 / 

. ^ - 2 / 

/.C25/ 

A0,,/ 

/.O'i.-./ 

/ . 0 1 ? / 

/.Cłu/ 

^.025/ 

'.006/ 

'.006/ 

'.C05/ 

'.006/ 

• 5>---3 

»32'--5 

t '/It-•_' 

.1 '1-7 

.731-1 

.400-1 

.205-1 

.Ł96-2 , 

.347-2 y 

/.03S/ 

/.'-. ;•:./ 

/.o>;/ 

/ . - • / 

/.033/ 

/.C12/ 

/.010/ 

/.on/ 

' .013/ 

.06 



i r—i 1—~T 

5 10 15 
E [MeV] 

Rys. 4.1 Widma neutronów szybkich w suchym piaskowcu zaburzo¬ 
nym przez odwiert dla 3 odległości od źródła H-tteV 
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10* 
T l i l i 

'•j \ 

c o 
c 

I I 

-z 
UJ 

5: 

i l l l i t 

Antkiw et al (1983} 

8ALTORO 

v 
źródio J4-MeV 
r = 30 cm 

I 1 I I I I 1 J j J j 

10 

\ -
/ i 

E [MeV] 

Rys. 4.2 Porównanie widm neutronów szybkich ze źródła 14-MeV 
w suchym piaskowcu zaburzonym przez odwiert /wyniki 
programu BALTORO/, i w piaskowcu niezaburzonym, wg. 
Antkiwa, Case*a i Albatsa /1933/ 
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sferyczną próżnią o promieniu 2 cm, otaczającą ^ródło odległe o 
12 cali od punktu rejestracji widma. Nieobecność piuczki wiert¬ 
niczej może być przyczyną lekkiego zawyżenia tych wyników. Uzys¬ 
kana dla problemu A odpowiedź niezaburzona nie może być dobrym 
porównaniem, gdyż ośrodek niezaburzon;/ nie uwzględnia wewnętrzne,] 
próżni. 

4.1.3 Problem testowy B 

Problem testowy B, typowy dla zastosowań numerycznych obliczeń 
transportu w projektowaniu osłon, został wzięty z raportu Hoff-nn-
na /1972, Test Problem II/. Źródło neutronów rozszczepieniowych 
uzaieszczon© było w powietrzu /ośrodek niezaburzony/, na odiegłoó-
oiach kilku setek metrów od punktowego detektora neutronów szyb¬ 
kich /E>0,1 MeV/. Zaburzeniem były sferyczne warstwy, wewnętrzna 
3 cm wody i zewnętrzna 2 cm żelaza, otaczające detektor, w cyto¬ 

wanej pracy referowane są wyniki otrzymane przy użyciu metod obli¬ 
czeniowych AD, SIj UN i DO. 

Dla problenju 3 użyto w obu pracach danych wielogrupow/ch z 
biblioteki CASK /ref. 58/ dla 22 grup neutronów od 15 uleV do 0.4 
eV i rozwinięcia P~. Obliczenie funkcji Greena dla powietrza wy¬ 
magało wielokrotnego przebiegu kodu ANISN dla 22 niezależnych źró¬ 
deł w kolejnych grupach, z użyciem 8 dyskretnych kątów i 50 komó¬ 
rek sferycznych, do 2500 m. Dla regionu zaburzonego /2 ośrodki ma¬ 
teriałowe/ przy użyciu kodu MORSE /obliczenia sposobem ą/ wygene¬ 
rowano 3412 zdarzenia dla 1000 analizowanych historii^ tj. śred¬ 
nio 1.41 zderzeń w regionie zaburzonym na cząstkę maszynową. Jako 
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Tab. 4.5 Wyniki obliczeń dla probleau testowego B 

Wszystkie wyniki w [neutronach szybkich / sekundę] (E>0,1 Iv!eV) 
V.' nawiasach względne odchylenia standardo'.ve, Kolumny"B"ozna-
czają wyniki kodu SAI/TORO, kolumny "H" rezultaty Hofftnana /1971 

detektor 
szybkich • 
neutronów • 

r 

200. 

400. 

600. 

800. 

1000. 

DO 

1.209 

0.736 

0.34-0 

0.143 

.0542 

cm 

2 

1 

0, 

0. 

B 

.407 

.473 

.679 

271 

.0987 

^ żelazo 
r^=5 cn 

IM 
H 

2.095 

1.338 

0.636 

0.260 

.0975 

głębokość penetracji 

p o 

i 

1 
/ 

0 
/ 

0, 
/. 

0. 
/. 

w i 

i 

B 

.366 
-08V 

.769 

.095/ 

337 
101/ 

130 
105/ 

.0466 
/.107/ 

e t 

U) 

1 
/ 

0 
/ 

0 
/ 

0, 
/. 

r z < 

H 

.223 

.075/ 

.739 

.063/ 

341 
059/ 
137 
059/ 

.0508 
/.059/ 

-i 

1 

/ 

0 
/ 

0. 
/« 

0. 
A 

r 

• • " • 

SI 
B 

.367 

.088/ 

.752 

.106/ 

328 
116/ 

126 
122/ 

.0451 
/.126/ 

,, ] 
źródło 

rozszcze¬ 
pi en i eve 

1 
/ 

0 
/ 

0 
/ 

0, 
/. 

i I 
H 

.159 

.046/ 

.696 

.041/ 

.320 
,041/ 

128 
042/ 

.0474 
/.042/ 

Uwaga: Wyniki zawierają strumień neutronów szybkich od Jednost-
kowego źródła pomnożony przez czynnik 47r r 
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funkcję odpowiedzi wprowadzono do kodu 3ALT0R0 wideo rozszczepię-
niowe i zadano 5 analizowanych punktów emisji neutronów w powiet¬ 
rzu, w odległościach 200 - 1000 m od detektor?, Porównanie wyni¬ 
ków kodu 3ALT0R0 z rezultatami Hoffmana zawarte jest w tab. 4.5. 

Trzeba tu zaznaczyć", że w raporcie Hoffmana nie został podany 
skład izotopów i gęstość powietrza ani dokładna funkcja odpowie¬ 
dzi detektora i dlatego w danych wejściowych mogą zachodzić pewne 
rdżnict. Przyjęte tutaj srestodci tlenu i azotu w powietrzu można 
znaleźć w tab. 4.3a, a prawdopodobieństwo detekcji przyjęto jed¬ 
nakowe we wszystkich grupach energetycznych powyżej 0.1 J.ieV. 

Jak widać ?. tab. 4.5, wyniki starych i nowych obliczeń są do 
siebie podobne, Zgodność między wynikami przybliżeń AD i GI jest 
tu nav.et lepsza, nić w cytowanej pracy, przy czym słaba tendencja, 
że wyniki metody AD nieco przewyższają 'wyniki metody SI, wydaje 
sie potwierdzać, i'rzy użyciu kodu BALTO.JO /1000 analiz o wanvch his¬ 
torii/ dysponując 10-krotnie gorszą stytystyką niż w obliczeniach 
Iioffinana /10 GOO historii/, co było związane z różnicą szybkości 
komputerów, otrzymaliśmy tylko dwukrotnie większe odchylenia stan¬ 
dardowe, prawie nie przekraczające poziomu 10 %, Dyskusje fizyczną 
wyników można znaleźć w rozdz. 4.1.5. 

4.1.4 Efektywność obliczeń 

Obliczenia z użyciem programu BALTQRG i systemu programów towa¬ 
rzyszących /zob. rys . 3»3, rozdz. 3 .3 .5 / wykonano na komputerze 
CT.Ć3ER-72 s e r i i CDC 6600, zainstalowanym w Środowiskowym Centrum 
Obliczeniowym, współpracującym z Instytutem Fizyki Jądrowej w Krakowie, 
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Zautomatyzowany wielokrotny przebieg kodu ANISW liczący funk¬ 
cję Greena wymagał ok. 2000 sekund centralnego procesora /c.p.s./ 
dla 37 grup /problem testowy A/ oraz ok. 600 c.p.s. dla 22 grup 
/problem testowy B/, w przybliżeniu P_ 2Q z 50-punktową siatką 
przestrzenna. Obliczenia kodem MORSE-CG wymagały ok. 200 c.p.s. 
dla problemu A /500 historii, 37 grup/ i ok. 100 c.p.s. dla prob¬ 
lemu B /I000 historii, 22 grupy/. Program BALTORO zużył ok. 500 
i 120 c.p.s. dla problemów A i B, i wymagał ok. 22 000 i 17 000 
słów dla maksymalna.i pamięci centralnej /3-krotnie ponad nniej 
niż duże kody transportu/, z maksymalna długością głównego bloku 
danych 11 374 i 7185 komórek. Dodatkowo problemy A i 3 wymagały 
ok. 200 000 i 152 000 słów pamięci masowej z szybkim dostępem na 
dane dla procedury zliczającej. 

Przebiegi te świadczą, że w sprzężeniu MC-DO średni czas na 
analizowanie jednej historii jest bliski czasowi wymaganemu przez 
kod MC dla problemów bez głębokiej penetracji /sam region zabu¬ 
rzony/. Je3t to wynik bardzo obiecujący z ekonomicznego punktu 
widzenia, gdyż tradycyjne obliczenia MC z głęboką penetracją dla 
problemów A lub B wymagałyby kilku tysięcy c.p.s., nie gwarantu¬ 
jąc obniżenia względnego odchylenia standardowego poniżej 10%. 
Najbardziej czasochłonna dla kodu BALTORO jest sama transmisja 
dużej ilości danych, co przy użyciu nowocześniejszych komputerów 
jeszcze poprawiłoby te proporcje. Drugą korzyścią jest przechowa¬ 
nie danych pośrednich MC i DO do wielokrotnego wykorzystania. 
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4.1.5 Dyskusja stosowalności przybliżenia zaburzeniowego 
w problemach testowych 

V/ybrana w tej pracy metoda obliczeń wymaga dodatkowego przybli¬ 
żenia (3.16A-B), nazwanego przybliżeniem zaburzeniowym. Przybli¬ 
żenie to jest dobre, gdy zaburzenie jest małe co do własności ma¬ 
teriałowych /przekrojów czynnych/ i co do rozmiarów przestrzennych. 

Dyskusje stosowalności przybliżenia zaburzeniowego można prze¬ 
prowadzić na gruncie opisu konkretnych sytuacji fizycznych, w któ¬ 
rych chce.Tiy je zastosować. W tab. 4.6 zestawiono szereg parametrów 
fizycznych, które mogą być istotne w takiej dyskusji dla problemów 
testowych. Parametry te można łatwo uzyskać, żądając wydruku prze-

s krojów czynnych dla analizowanego zagadnienia /dostępnych z taśmy 
j magnetycznej z biblioteką danych wielogrupowych/. 
! Vi pierwszej kolejności należy zdać sobie sprawę, jakie energie 

neutronów dominują na stanicy ośrodków zaburzonego i niezaburzo-
• nego dla przeprowadzonych testów. 
:. '»/ probiernie testowym A mamy do czynienia ze źródłem neutronów 
•; szybkich o energii 14 MeV. Około połowy drogi w obszarze zaburzo-
; nvra neutrony z tego źródła przebywają w wewnętrznej próżni bez 
i straty energii, a średnia droga swobodna tych neutronów w położo¬ 

nej dalej warstwie płuczki wiertniczej wynosi ok. 10 cm. Z liczby 
analizowanych zderzeń, średnio ok. 0.7 zderzenia na cząstkę, wy-

v nika, że z odwiertu do skały wychodzą neutrony szybkie. 
Rozważmy dalej transport w ośrodku niezaburzonym. W problemie 

A mamy do czynienia z dwoma przypadkami. Dla rozszczepień 2-'8U 
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Tab. 4.6 Wybrane pai'ametry fizyczne ośrodków zaburzonego 

i niezaburzonego w problemach testowych 

L1 

L2 

E2 

L3 

r 

d 

n 

[MeV] 

[co] 

[cm] 

[MeV] • 

[cm] 

[cm] 

[cm] 

[cm] 

V238u/ 

14 

9.93 

3.77 

10 

9.04 

9.39 

5.72 

50 

0 .7 

A/235U/ 

U 

9.93 

8.77 

0.4 10~6 

0.32 

3..84 

5.72 

- 50 

0.7 

B 

7 

4. 

9. 

1 

0 . 

3 . 

5. 

5 

t . 

24 

9 1Q3 

79 

3 l O 3 

0 

104 

4 

0 . 

0 . 

1. 

1 

2 . 

3. 

5. 

20 

10 

a* 

4-1O"6 

32 

n 

27 

12 

72 

.8 

E. 

r 
d 
n 

Opis wielkości /bez kropek dziesiętnych wielkości szacunkowe/ 

- średnia energia źródła w przypadkach k lub rejestrowanych 
cząstek w przypadkach B 

- średnia droga swobodna w obszarze zaburzonym dla energii E1 

- średnia droga swobodna w ośrodku niezaburzonym dla energii 2. 
- średnią energia cząstek wytwarzających sygnał w przypadkach 
A lub cząstek emitowanych w przypadkach. B • 

" średnia droga swobodna w obszarze zaburzonam dla energii E„ 
- średnia droga swobodna w ośrodku niezaburzonym dla energii E 2 

- promień obszaru zaburzonego 
- typowa odległość punktu odpowiedzi od granicy zaburzenia 
- średnia liczba drdg swobodnych w ośrodku zaburzonym 
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decydujący przyczynek do odpowiedzi mają neutrony szybkie. Keut-
roriy ze źródła wymagają niewielkiego spowolnienia do średniej 
energii rozszczepienia ^J, co płuczka wiertnicza powoduje sil¬ 
niej niż piaskowiec, a więc dla bliskich odległości obecność za¬ 
burzenia nieco podwyższa sygnał zaburzony w stosunku dc niczabu-
rzonego /por. tab. 4.4, rozdz. 4.1.2/, V*1 miarę oddalania si-.-
punktu, w którym analizujemy sygnał, składowa szybka strumienia 
szybko maleje na skutek spowalniania w piaskowcu /długości spo¬ 
walniania policzone są w następnym rozdziale, por. tab. 4.7/. 
Równocześnie xaleje też wpływ samego zaburzenia na przyczynki do 
sygnału, 

Średnia dro^a swobodna neutronów szybkich w piaskowcu wynosi 
ok, 9 cm. Porównując z drogą swobodną w ośrodku zaburzonym, tj« 
ok. 10 cm, widzimy, że zaburzenie jest materiałowo małe /poza 
raałą objętością wewnętrznej próżni/, cc znaczy po prostu, że 
własności odwiertu i skały ze wsgiędu na transpoi't neutronów 
szybkich są podobne /por, Sziaielewicz , 1976/» Zaburzenie wystę¬ 
puje na długości mniejszej niż jedna droga swobodna szybkiego 
neutronu, jest wiec również małe przestrzennie. 

Sygnał analizowaliśmy na odległościach kilku do kilkunastu 
dróg swobodnych od źródła. Wyniki wskazują, że na odległościach 
powyżej 10 dróg swobodnych całkowicie wystarczy stosować przybli¬ 
żenie niezaburzone, bliżej przybliżenie zaburzeniowe daje lepsze 
wyniki, co widać z porównania z wynikami DO uważanymi za dokładne. 
Względny błąd przybliżenia zaburzeniowego /dla średniej z odpo¬ 
wiedzi AD i SI/ pokazano na rys. 4.3. Spada on poniżej 10% już 
w odległości olc.3 cm od zaburzenia. Tak więc przybliżenie zaburze-
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niowe stosuje się w całym zakresie odległości, choć na dalszych 
odległościach nie opłaca się go używać. 

Dla rozszczepienia jąder -^U decydujący przyczynek do odpowie¬ 
dzi dają neutrony termiczne. Średnia droga swobodna neutronów ter-
aicznych w piaskowcu wynosi ok. 4 cm, a wiec dla nich zaburzenie 
jest większe przestrzennie i występuje na długości prawie 3 dróg 
swobodnych. Ponieważ średnia droga swobodna neutronów termicznych 
w płuczce wiertniczej wynoai tylko ok. 0.3 cm, zaburzenie jest 
także duże materiałowo. 

Neutrony ze źródła wymagają spowolnienia do energii termicznych 
2 "3 "5 

rozszczepienia U. W pobliżu granicy odwiertu takich neutronów 
jest jeszcze mało. W tym regionie obecność odwiertu z płuczką is¬ 
totnie podwyższa sygnał zaburzony w stosunku do niezaburzonego. 
Dla dalszych odległości sam piaskowiec powoduje już dostateczne 
spowolnienie i większe przyczynki do odpowiedzi zaczynają dawać 
neutrony, które opuszczały granicę odwiertu jako szybkie. Tych jest 
jak wiemy najwięcej i dlatego sygnał przemnożony przez 4TT r /sam 
geometryczny spadek strumienia/ początkowo rośnie z odległością 
/por. rys. 4.6a w następnym rozdziale/* 

W związku z tym, że transport w piaskowcu i płuczce znacznie tu 
się różnią, blisko odwiertu przybliżenie niezaburzone jest złe. 
Także i przybliżenie zaburzeniowe daje w tym regionie niezbyt dob¬ 
re wyniki, prawdopodobnie z tego powodu, że zaniedbuje ono wielo¬ 
krotne przejścia granicy odwiert-skała przez neutrony termiczne* 
Usględny błąd przybliżenia zaburzeniowego spada poniżej 10 % dopie¬ 
ro na odległościach kilkunastu cm, lecz i tak .jest' on prawie trzy¬ 
krotnie mniejszy niż dla odpowiedzi niezaburzonej. Powyżej dłu-

117 



gości spowalniania, która dla suchego piaskowca wynosi ok. 25 cm, 
to .iest dla neutronów dla których przed spowolnieniem zaburzenie 
było małe, najpierw przybliżenie zaburzeniowe, a potem także i 
niezaburzone, zaczynają dawać dobre wyniki. Tak więc najkorzyst¬ 
niej jest stosować przybliżenie zaburzeniov/e dla sygnałów genero¬ 
wanych na dystansach średnich. 

W problemie testowym D detektor rejestru.ie tylko neutrony 
szybkie o energiach rzpdu 1 .\5eV, to jest te ze źródła rozszcze-
pieniowe^o, które nie spowolniły 3ie w powietrzu. Ich brednia 

f droga swobodna w'powietrzu wynosi ok.100 a., wx^c zaburzenie jest 
bardzo małe przestrzennie, rz^du kilku tysiącznycn drogi swobodnej 
w ośrodku niezaburzonym. Ject ono za to bardzo duże materiałowo, 
i dlatego wpływ zaburzenia /średnio ok. I»4 zderzenia w ośrodku 
zaburzony© na jeden rejestrowany neutron/, polegający na spowol¬ 
nieniu dodatkowej liczby ns1.tronów poniżej pronu rejestracji /t.i, 
obniżeniu sygnału zaburzonego w stosunku do niezaburzonego/,jest 
iatotny, i to dla wazystkich odległości emisji neutronów rozszcze-
pieniowych. 

Ponieważ ośrodek zewnętrzny jest rzadki, neutron odbity cd 
osłony ma bardzo małe szansę pcnownie do niej wrócić, co wpływało¬ 
by nn różnicę miedzy strumienisa zaburzonym i niezaburzonyn w kie¬ 
runku wchodzącym. Dlatego przybliżenie zaburzeniowe daje wszędzie 
dobre wyniki. W granicznym przypadku zaburzenia próżni /por. test 
techniczny II, rozdz. 4.1.1/ przybliżenie zaburzeniowe stosuje eie 
w sposób ścisły. 

Podamy teraz przykład problemu /przykład B*w tab. 4.6/, w któ¬ 

rym przybliżenie zaburzeniowe stosuje sie źle."Jest to problem 
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t.vpu 3, wzięty z raportu Wooisona i Gritsnera, 197? /zob. rozdz. 
2.3, funkcja D(?)/, Z iicznikiecn helowym w odwiercie i źródłem 
neutronów o widmie rozszczep ieniowyin w piaskowcu. Dominujący przy¬ 
czynek w odpowiedzi detektora mają neutrony termiczne i epitermicz-
ne. Na każdy rejestrowany neutron tej energii przypada aż ok. 11 
zderzeń w regionie zaburzonym. Dla rejestrowanych neutronów zabu¬ 
rzenie jest bardzo duże materiałowo i przestrzennie /rząd wielkoś¬ 
ci przy porównaniu przekrojów czynnych, a rozmiar zaburzenia rzędu 
kil&unastu dróg swobodnych/. Dla punktów emidji neutronów rozsz¬ 
czep ieniowych położonych blisko odwiertu dominują neutrony szybkie 
/niewielki wkład do odpowiedzi/, dla których zaburzenie jest jesz¬ 
cze stosunkowo aiałe, natomiast dla dalszych punktów emisji do od¬ 
wiertu docierają neutrony już spowolnione, dla których zaburzenie 
je3t duże. Tak więc jakość" przybliżenia zaburzeniowego /oczywiście 
tym bardziej i niezaburzonego/ pogarszają sie z odległością punktu 
analizowanej reakcji od obszaru .zaburzonego, odwrotnie niż to za¬ 
chodziło dla poprzednich przykładów. Zaobserwowano to bardzo wy¬ 
raźnie w próbie obliczeń dla przykładu B^ gdzie porównanie z re¬ 
zultatami metody DO, uważanymi za dokładne, pogarszało sie z odle¬ 
głością. W takich sytuacjach metody zaburzeniowej nie powinno sie 
stosować. Dla samych neutronów termicznych, w przypadku niezbyt 
skomplikowanej geometrii problemu /np. sam odwiert w skale/, zale¬ 
caną techniką są dwuoórodkowe obliczenia dyfuzyjne, które dla pro¬ 
blemów geofizycznych stosowano wielokrotnie /zob. Szimielewi.cz,'1976/» 

Tak wiec optymalną sytuacją dla zastosowań przybliżenia wydaje 
się problem testowy B, gdzie zakres energii jest wąski, ośrodek 
zewnętrzny rzadki, zaburzenie małe przestrzennie, ale istotne. 
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4.2 Rozwiązanie przykładowych problemów z geofizyki jądrowej 

4.2.1 Wpływ typu źródła na sygnał generowany w skale 

Problemy rozwalane w tych dwóch rozdziałach stanowią kolejne 
komplikacje problemu testowego A. Problem pierwszy dotyczył dwóch 
modyfikacji źródła neutronów szybkich, przy niezmienionych warun¬ 
kach geometrycznych, tym samym ośrodku niezaburzonym i tych samych 
funkcjach odpowiedzi, co dla problemu testowego A. Obliczenia wy¬ 
magały więc jedynie dwukrotnego powtórzenia rachunku LIC w obszarze 
zaburzonym. Tak uzyskane nowe dane MC zostały sprzężone w progra- , 

i 

mie 3ALTOHO ze starymi danymi dla ośrodka niezaburzonego, przez co ! 
uniknięto liczenia dwóch iowych pełnych problemów od nowa i zaosz¬ 
czędzono kilka tysięcy sekund maszynowych. 

Zamiast źi-ddłn impulsowego neutronów o energii 14 MeV rozważano 
252 

dwa źródła izotopowe, Am-3e i J Cf. Porównanie widm energetycz¬ 
nych wszystkich 3 źródeł, zadanych w przedziałach grupowych bib¬ 
lioteki DLC-31, pokazano na rys. 4.4. Dane dla źródła 14-^eV pocho¬ 
dzą wprost z opisu biblioteki, dla źródła Am-3e z pracy de Guarri-
niego i Malarady /197V, a dla źródła 3 Cf z raportu woolsona i 
Gritznera /t979/» Oba źródła izotopowe emitują neutrony szybkie, 
jednak o niższych energiach niż źródło impulsowe, z maksymalną 
emisją dla energii ok. J MeV dla źródła Am-Be i ok. 1 ŁIeV dla źród-

2*52 
ła Cf. Różnica ta potrafiła już znacząco zwiększyć brednią licz¬ 
bę zderzeń na cząstkę w regionie zaburzonym, od 0.7 <Ua źródła 
U-MeV, do 2.3 i 3.2 dla źródeł Am-Be i 2 5 2Cf. 

Wyniki obliczeń programu BALTORO znormalizowane są do ilości 120 
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Rys. 4.4 Widma źródeł H-MeT, Am-Be i ̂ ^^Cf w strukturze *rup 
energetycznych biblioteki DLC-31 /por. tab. 4.3 b / 

Uwaga: Na powyższym wykresie i następnych granice grup są stałe, 
a niewielkie przesunięcia linii pionowych mają dopomóc 
w odróżnieniu wykresów dla poszczególnych źródeł. Wąskie 
grupy "14" i "15" oraz "18" i "19"' połączono 
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neutronów roKszcsepianiowych na 1 neutron źródła i na jeden atom.. 
—24 na któiwm produkowany jest sygnałe Czynnik 10 wiąże się z 

przekrojami czynnymi na rozszczepienie, podawanymi w [barnach 
/ atom / grupę energetycznąj«. 7/yniki zależne od odległości pomno-
sono przez czynnik 4Trr ,. a zależne od energii wyrażono w [n<sai 
s~ • MeV~ J /lub e?~3. w zakresie energii poniżej 1 Me¥/« Wyniki 
dla naturalnego uranu aostaŁy praeskalowane do odpov/iedsi na 1 g j 
'J„Or,, V,r.yniki saburzone stanov/ia średnią arytmetyczna przybliżeń 
AD i Sl /nie zaobserwowano miedzy niai większych odchyłek/* 

Rysa 4*5 G-b przedstawia poró',vnanie widm energetycznych, neut-
ronów w suchym piaskowcu saburzonya prsez sferyczna v®rstwę cieczy • 
wiertnicsej otaczającą 3 rodzaje źródełt odległych o 30 cm od pun- \ 
?ctu rozsacaepienia* Istotne różnice mieczy źródłami nsożiia zauważyć .. 
przede wszystkim dla energii powyżej 1 MeV, co wiążK się przede 
wszystkim z /niewielką już na tej odległości/niespowolnioną szybką 
składową całkowitego strumienia neutronów, pochodzącą -wprost ze 
źródeł lub z pierwszych zderzeń. Obniżenie rozkładu po początkowym 
maksimum, związanym z energią źródła 14-lleV, aożna wytłumaczyć 
skokową zmianą energii w pierwszym zderzeniu / dla źródeł izoto¬ 
powych większy rozrzut energii początkoinych zaciera ten efekt/. • 
Widmo to porównano na rys. 4.1 /zob. rozdz. 4.1.2/ z rezultatami i 

i " -
r Antkiwa, Case1 a i Albatsa dla niezaburzonego piaskowca. W zakresie 
6 
I; energii poniżej 1 MeV, aż do energii termicznych /grupa termiczna 
| przyjęta została przez autorów biblioteki DLC-31 w przedziale 
% energii od 0.414 do 0.01 eV/ widma dla wszystkich 3 źródeł są 
|] 
•:? zbliżone i mają charakter liniowy w skali log-log, co odpowiada 
I widmu spowalniania typu 1/E. 
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Bys. 4.5 a Porovn^nie widm neutronów szybkich ze źródeł 14-MeV, 

Am-Be i J Cf w suchym piaskowcu zaburzonym przez 

, odwiert /grupy energetyczne bibl io teki DLC-31, zob. 

tab. 4.3 b / 
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Rya. 4.5 b Porównanie widm neutronów w obszarze spowalniania 
Łródeł 14-iieV, Am-3e i ^^^Cf w suchym piaskowcu z 
odwiertem /grupy energetyczne biblioteki DLC-31, 
zob. tab. 4.3 b/ 



Źródło impulsowe daje większe strumienie neutronów niż źródła 
izotopowe o tym samym wydatku w zakresie energii powyżej 1 IfeV, a 
poniżej daje strumienie nieco mniejsze. Wiąże się to w widoczny 
sposób z przedstawionymi na rys , 4.6 a-b rozpatrywanymi sygnałami. 
dla izotopów uranu. Dla. rozszczepienia jąder ^J /główny udział 
neutronów tertaicznych/ można oczekiwać większego trochę sygnału 

dla źródeł izotopowych, a dla rozszczepienia jąder iJ /główny f 
I 

udział neutronów szybkich/ można oczekiwać znacznie większego syg¬ 
nału dla źródła impulsowego. Potwierdz'a się to na rysunkach, gdzie 
pokazano zależność przestrzenną obu rozpatrywanych sygnałów dla 3 
typów źródeł. Dla rozszczepienia termicznego ^J 3ygnały od wszyst¬ 
kich 3 źródeł najpierw rosną z odległością / w miarę spowalniania 
neutronów/, osiągają maksisua ok. 50 cm / tam można się spodziewać 
najwięcej neutronów termicznych/ po czym maleją /na skutek absorb-
cji tych neutronów/. Różnica między źródłami dla dużych odległości 
staje się mało istotna, gdyż neutron termiczny "zapomina" odróż¬ 
niającą źródła energię początkową. Dla rozszczepienia szybkiego 
2^°U sygnały od wszystkich 3 źródeł stromo spadają z odległością, 
ale różnica między źródłami jest większa niż dla "*U i utrzymuje 
się z odległością. 

Ponieważ sygnał rozszczepieniowy F(r) generowany na jądrach 
U jest miarą strumienia neutronów spowolnionych do energii ter¬ 

micznych, użyto go bezpośrednio do obliczenia długości spowalnia¬ 
nia Lg w piaskowcu, wg*, moru /zob. Beckurts i Wirtz, 1964/: 

CO A 

L| = I j dr r2 F(r) / j dr P(r) (4.1) 
6 0 O 
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Otrzymane w wvniku d ł u g o ś c i s p o w a l n i a n i a d l a 3 typów ; ; ród2 ł , d:;v 

suchego piaskowca гаЬиггопе/rc р г гег oov/ i s r t с ś r e d n i c y i 1.4 c::̂  

pedant sa w t a b . ••4,7. R e z u l t a t y t e за Й^ЭСПЙ г war- .o^cia :/к. С" 

cm podana ć l a suahe^c vnaskowca i i . róćłn U :.'C'V w '1 i t e r a t u r г;., 

/ p o r . n p . Szimielewic-z . '!9?ó/« '-.'pły-w o r w i e r t u i spadek a r e c v . i e , 

e n e r g i i ź r ó d ł a powodują n iesmaczne s a n i e j s ^ e n i a dłu>vo^ci spowal 

n i a n i a / r a c h u n e k wykonane t a k i e w przypadku lue^aburzojnym/., 

Wpływ odwie r tu i typu ź r ó d ł a na d ł u g o ś ć s p o w a l n i a 

n i a L4 [cm] w suchym piaskowcu 

skała 
niezaburzona 

skała 
z odwiertem 

M-KeV 

2r;.85 

25.70 

Am-Be 

25.54 

24.52 

25ZCf 

24.89 

23.33 

Tab.- 4*7 
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Hys. 4.6. a Zależność sygnału neutronów rozszczepieniowych F(r) 

dla ^J od odległości r , w suchym piaskowcu z odwer-

tem, dla źródeł U-MeV, Am-Be i 252Cf 

127 



"O 
o 

V. 2 
? 

•O 
c 
•510 3 

% 8 

6 

1 

£ 2 ~ 

^ 1 0 2 

x 
o 

20 

s o 

60 
J I I I 

14 -
Am ~ Be •I 

5 

° i 

80 100 

r [cm] 
4,6 b Zaleiłnośd sygnału neutronów rozazozepieniowych F(r) od 

odległości, dla u Û i 3 typów źródeł 
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235 Sygnał prodUKowany na U jes t w piasKcwcu zn.iiczn.xv v;L;;K£?,,y 

niż n& ~- U; r;c dwóch rzędów wielkości dla sałyci:. odległości dc 

pięciu rx?dów wielkości dla dużych odległości* Efekt ten k 

auje naturalny skład izotopowy &1& uranu . który zav/iera w v,'iji-:~ 

ssoEci izotop " *"tf /nic 99«3 %/> s małą domieszką '"U /ok, C*7 
>'/» V,' aumnry czrv-'r;; sygnale dla naturalnego uranu przedstawionym na 

235 rys* -i,6 c przewate je-inak wp33?w • U wraz z pr2cwłig.r> iródsł izc-
topowycri nad impulsowym, bóżnica miedzy irddłani jest snat-sąca, 
bo prawie G%uicrotrxa, ty lico dla średnich odległości punktu rozsz¬ 
czepienia w skale. Różnica między obu źródłami izotopov?ym.i nie 
przekracza kilkunastu procent, na korzyść źródła c" 'Gf. 

Tendencja ta utrzyma się także przy cechowaniu sond,, gdzie bie~ 
rze się pod uwags całkowitą liczbę zliczeii neutronów wtórnych 
przez detektor, wycałkowaną po wszystkich możliwych położeniach 
punktów rozszczepień w skale. Wynika to z faktu, ae ćLruga ezęóć" 
procesu transportu, od punktu powstania sygnału do detektora 
/zob. rozdz. 2.3/ jest niezależna od źródła, byłaby więc w naszym 
przypadku dokładnie ta 3ama, co u tfoolsona i Gritznera, i dla dal¬ 
szych oszacowań można by uiyć ich danych /niestety nie udało się 
uzyskać zamówionej taśmy magnetycznej/. Tak więc w rozpatrywanym 
przypadku /suchy piaskowiec, odwiert o średnicy 11.4 cm/ dla 
wszystkich 3 źródeł można oczekiwać tego samego rzędu liczby zli¬ 
czeń sondy, a źródła izotopowe mogą dać pewną przewagę zliczeń", 
co najwyżej dwukrotną, w stosunku do źródła impulsowego o tym 
samym wydatku neutronów. Trzeba tu jednak uwzględnić, że w prak¬ 
tyce używać można obecnie źródeł impulsowych o intensywnościach 
o 1-3 rzędów wielkości większych niż źródła izotopowe. 
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• .«" , " '.'•:';.-•••• •.•••.";di;lu ^eo-ns-trycsriego odwie r tu na z-.y;.::u?.<. 

:.M;.=rv; -.:c '.'•.>••:••'•-•• ':--.- p r zyk łady d o t y c z y ł y p r ^ o t ; o:; sy tuac : ge-.,-

• ::• . v „ • ; . . / , i •• 'j ?i " j •j+.r;y.". "i.vcii P,i'/.;.e 'Lrid/;i>3J "-'yni-cow, 

•.:.'." '..:•;.;••. ::J-; j/.ij'ii'VCor''::;'::; ;<s>z f. a?: tu •: '/•ier'u,, J e s r , ic p̂ ;.•l>î •'';, / 
:/,-.i'.v.;:aJ.h-c A a ; c.<v.:,--; i . c i ą r.y;.,i; " r » z " , D w u w y : d < n - o * e i o d y ' >r-.ns;;,or t u 
.!-.'!' -:̂  T ji •;.• '••-" .• • f i. v. •.. • Ł>., i .."i :C'j.1'i'-'*:-')c~~ ''los'i.vj.'i'ifĉ o ''J;..-i n a s .-' •••s.pu I, e r a i .^eoyiią 
•-,"_ -,,: r;ja ,./•* ;, .y u.-;- t^ ko6aŁ•;• w:xy rachunek IG z -'iv;̂'•"-••: penetracjąs 

B'.LS;^.';;;C; ci':r ;-.-̂ -miej k11 .".u t.yyiocy sekund '̂JS£.yriC%vyci"is ulać stc-
.soiv?::i;:! tei.r.nik redukcji warlancji*. Stosując naszą metod", wypro-
dukov/ano ios;:te^ ok, 300 sekund obliczeii nową taśmę zderzeniowa 
din ośrodka zawierającego punktowe źródło 4̂-!>!eV i cylindryczną 
wnrstw;; płuczki wiertniczej o promieniach zewnętrznym 5»72 cm i 
wewnętrznym 2.68 cm, to jest dokładnie odpowiadających warstwie 
sferycznej dla problemu testowego A, oraz o wysokości 1 m. Średnia 
liczba zderzeń w regionie zaburzonym wzrosła od 0.7 na cząstkę dla 
sferycznego modelu odwiertu do 1.9 dla modelu cylindrycznego. 
Sprzężenie z-posiadanymi już danymi CO dla suchego piaskowca zaję
ło ok. 400 sekund przebiegu programu BAL'JOHO /500 analizowanych 
historii/. Przypadek dwuwymiarowy nie wymagał więc zwiększonego 
wysiłku obliczeniowego w stosunku do jednowymiarowego, poza napi
saniem nowych danych dla procedur geometrii kombinatoryjnej. 

Celem tych obliczeń było ponowne zweryfikowanie jednowymiarowe

go 



i r e i e r e n c 

j n a i y i'0'i'sr;c::c._ u:nicvf:-, od Ł " 'U 

• ^ J ; ; : . I ^ 

;i 'otci. r od i r ^ d ł a , l e c z cila ?<'-inych ucytuovm;; w^lc-e: :::r. ° ;'• 
* , i ( — O ~.^-vO • . , . i . ' 

-.''•:u /•proc.ij;,ux.'c i _:oo -cąla.ji Aj i j>0 e t -J:-. i . .- /u:: '^)/ . 

ar.y.c;; :in r,,,-';.:.••.•>"'. usupełn.i&jaeyi;: 4 . 7 do wyriikó'..', •/••.w.ir'.y-.••• ••• 

';, --.i.- ob-r.'jncść cylincx'yc.-no,^; or:'vi:.;v: f:.-...; v̂>':-;y::/ 
o is 1-': r0''r;^03epienia toirinicsnoi';. """'' ̂  '•• o on»;».?. ,;•„•. 

• j-yokis-o 2 3 8 U , Y/iq.2aJ to I.TJi;•.'•. " fakLem i'Lzyc 
,":. oniony płuczką /'wada £ doo>:t>cie&: soli/ ma ail 
spowalniające niż skała, .'. v przypadku cyliań-

rycsnyrs objętodć jer'"c oddziaływania na neutrony jost większa. 
Jlfekt ten. zanika z cdległoćcia dla rozazcaeplenia ja_ćer '''J, a 
pcvyiej J>0 ca nnwct odwraca swoją tendencja /płuczka wiertnicza 
silniej absorbuje neutrony tertaiczne, niż skała/, oraz naleje 
systematycznie z odległością od odwiertu dla rozszczepienia jąder 
2 3 0 U . Obserwowane kilkunastoprocentowe odchylenia od modelu 
Woolsona i Gritznera nasuwają wniosek, że przy ewentualnej żąda
nej dokładności wyników z błędem poniżej 10 % geometria odwiertu 
nusi być już szczegółowo zamodelowana w obliczeniach* 
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Rys. 4.7 Szkic sytuacji geometrycznych rozpatrzonych przy 

porównaniu sferycznego i cylindrycznego modelu 

odwiertu 
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TaK 4, 'Porównanie wyri\'óv/ dla sferycznego i cylindrycznego 
modelu odwiertu 

'•Vyniki /średnia z przybliżeń AD i SI/ zawierają sygnał rozszcze-

pier.iovy dJ.i U i w u w jjieutronach rozszczepieniowych. / 10 

atorruSw uranu / ! neutron źródła] , dla 4 sytuacji geometrycznych 

pokazanych na rys. 4.7» 
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1. Uc^ćlnier.io tr.cT.od cr;i4:i pcwiorzciiniov/ej i ro.trii.cy ^przyiorioj 
dla przypadku, gdy zaburzenia otacza ilródło, 2;i.T:is3t i с tek. '.ores, 
a w zewnętrznym ośrodku zamiast ^ridia powstaje analizowar-y 
sygnał, odpowiednie wzory dla obu przypadków wyprowadzone a^ w 
rozdz. 3.1 tej pracy, korzystając z symetrii rozwiązań "wprost" 
i sprzężonego operatorowe w teorii transportu. l»zięki teau 
uogólnieniu można na przykład przeprowadzić obliczenia geofi
zyczne dla profilowania czynnego /przypadek D aógł mied zasto
sowanie tylko dla profilowania biernego/. 

2. Pełne odseparowanie obliczeń pośrednich metodami Г/.С i DO od 
siebie oraz od danych dotyczących pozycji i widm energetycznych 
analizowanych odpowiedzi. Zadanie to, pominięte w "rekonesanso
wej" pracy Hoffmana, było przez niego rekomendowane na przysz
łość . W podejściu Hoffmana położenie i widmo energetyczne źró
deł neutronów w zewnętrznym ośrodku musiały być zadawane na 

1J4-

http://tr.cT.od
http://ro.trii.cy


••vc.-,-cj-..!; co •-.o••":•_• X , <--;r,7 /. .cc le i p o p r z e d z a ł r ac . c r . ek MC ,, tax: 

•:,-; i ] ' : r.i'.;-v.r,ycii rTG'"le.si••'..-, j-i>odr o b l i c z e ń t raeb; i byxo p o w t a r z a ć . 

Dzi/k:;. z.';stosowania r.uta.J taśmy "^cerzeniov/ej na vtyjsciu kodu 

:.:C i funkcji "reans r.a wyjściu kodu CC obl iczeni ' ; MG i DC zos-

-.'i;',V prr.Cii na:.; '.v pe łn i odseparowane OCJ s i e b i e , .>< 3pj?2pż.onie 

r-•;;•!!L'o•.'/«.'ie u>st ni'j v/ewnt-try kodu JM'C. al& jrzez prcgraa zev;-

Hrycrsay ^ALTOiiO, ic^dry •vczytuje mezt i le ine od s i eb i e dane HC 

•-.'..'lo. '.rnriSDortu w reg ionie saburzcnyai, dane DO dla problemu n i e -

^acurzor-scc, orss dane dla położeń i widz; energetycznych odpo-

•tfiedsi .snaliacA'anych prsas użytkownika programu, Jako r e z u l t a t 

dcatajeni.)' wyniki niezaburzone, odpowiedzi zaburzone l iczone 

dwojia niezależnymi raetodqmi oraz widma energetyczne neutronów 

dla zadanych punktów w ośrodku aaburzonyia. Porównanie obu 

systemów obliczeniowych, s tarego i nowego, pokazane jes t sche— 

Eatyoznie na r y s . 5»^» 

3. V/p.-ov/adsanie uogólnionej procedury z l i c z a j ą c e j dla obu przypad¬ 

ków, A lub 3 , oraz d la wi^ystkich trzech liczonych przybliżeń, 

UN, AD i SI , iV podejściu rioffmana wszystkie te trzy wyniki 

•us ia ły być obliczane odrębnie. Opisana przez nas w rozdziale 

3-2 procedura z l iczająca analizuje na raz trzy rodzaje zdarzeń, 

których parametry zapisane były wcześniej na taśmie zderzenio¬ 

wej przez kod LIC: emisje źródła, zderzenia w obszarze zaburzo-

nam i ucieczki z obszaru zaburzonego. 

4 . Przeprowadzenie dalszych testów, zarówno dla nowego przypadku 

A, jak i dla przypadku B. Wszystkie zastosowania referowane 

przez Hoffmana dotyczą bardzo szczególnego przypadku osłon 
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Rys. 5»^ Porównanie systemów obliczeniowych atosow.anycn w pracy Hoffmana /197'i/ 
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przed neutronaai szybkimi w powietrzu, gdzie metoda stosuje się 
dobrze, i dyskusji stosowalności przybliżenia zaburzeniowego w 
pracach Hoffmana brak. Przeprowadzone przez nas testy oraz dalsze 
przykłady obliczeń omówiono w części 4 tej pracy. Ze względu na 
bardzo ogólne sformułowanie problemów A i B oraz ogromną ilość, 
złożoność" i możliwości zróżnicowania wymaganych danych dla ośrod¬ 
ków zaburzonego i niezaburzonego dyskusję stosowalności udało sie 
przeprowadzić tylko na konkretnych przykładach. 

Wależy też zaznaczyć, że w pracy przedstawionej przez Hoffmana 
zaangażowanych było J innych współautorów i 3 dalszych współpra¬ 
cowników, w tym autorzy użytych kodów transportu z GRNL, i mieli 
oni do dyspozycji nieporównywalnie większe moliwości komputerowe. 
Podobne możliwości mieli cytowani tu często Woolson i Gritzner. 

Pierwszy z policzonych przykładów zastosowań, dotyczący porów¬ 
nania sygnałów rozszczepieniowych wytwarzanych,w rudzie uranowej 
zaburzonej przez odwiert, przez różne typy źródeł, nawiązuje bez¬ 
pośrednio do wyników Woolsonn i Gritznera /I977/ i uzupełnia je o 
dalszą informacje dla źródła Am-Be. Stwierdzono, że źródła izoto¬ 
powe, ze względu r,a różnicę w widmie energetycznym, mają przewagę 
w zdolności produkowania w skale neutronów wtórnych, w porównaniu 
ze źródłem iapulsowym o tym samym wydatku. Wyniki te mogą stanowić 
ważny przyczynek dla projektowanych v Zakładzie Zastosowań Fizyki 
.iądrowe.i IFJ aktywnych sond neutronowych z izotopowym iródłem i 
korelacyjnym detektorem, co pozwoliłoby w przyszłości wyeliminować 
kosztowne i skonpłikowane odwiertowe generatory neutronów/ zob. 
Czubek et al, 1982/. Drugi przykład jest sprawdzeniem dokładności 
przybliżonego modelu sferycznego odwiertu, zastosowanego przez 
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woolsona i Gritznera /1977A Różnice odpowiedzi z modelem cylind-
rvcznym o podobnych wymiarach mogą byd rzędu 10 %. 

Ilość policzonych przykładów została ograniczona przez awarię 
dysków w komputerze CYB2R-72. Ograniczona pamięć masowa tego kom¬ 
putera eliminuje też bardziej skomplikowane zagadnienia, dla któ¬ 
rych ilość ośrodków materiałowych w obszarze zaburzonym przekra¬ 
cza dwa /przy danych dla kilkudziesięciu grup energetycznych/. 
Dlatego szczegółowe modelowanie trójwymiarowych sond, kiedy zale¬ 
ty .metody są w pełni wykorzystywane i rekompensują komplikacje 
obliczeniową, okazało się obecnie niemożliwe. Byłoby to jednak na 
obecnym etepie zadaniem rutynowym, choć pracochłonnym. 

Trwałym efektem tej pracy jest napisany, uruchomiony i spraw¬ 
dzony kod komputerowy BALTORO, pomyślany jako"interface" między 
powszechnie używanymi kodami transportu IńORSE i ANISN. tf trakcie 
pisania tego programu przyjęto i zrealizowano następujące założe¬ 
nia techniczne: 
/a/ Program sprzęgający jest szybkim kodem interakcyjnym /możli¬ 

wym do uruchamiania "on line" z terminali nowoczesnych kompu¬ 
terów/, z małym polem pamięci operacyjnej i czasem egzekdcji. 
>'/ szczególności średni czas na analizowanie historii cząstki 
maszynowej jest tego samego rzędu, co dla kodu MC bez głębo¬ 
kiej penetracji. Jest to znaczący postęp w efektywności obli¬ 
czeń transportu, zwiększony dodatkowo przy wielokrotnym wyko¬ 
rzystaniu danych pośrednich, 

/b/ W związku z tym, że transmisja i przetwarzanie danych je3t 
najbardziej czasochłonnym i parnięciochłonnym zadaniem programu 
sprzęgającego, w celu optymalizacji przechowania w pamięci 
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i dostępu do dużych bloków danych zastosowano technikę dyna¬ 
micznego wymiarowania /ang. flexible dimensioning/ z automaty¬ 
cznie rozszerzanym i redukowanym głównym blokiem COMMON. Ilość 
komórek pamięci wymaganych dla danych, jest na bieżąco oblicza¬ 
na wewnętrznie na podstawie parametrów wejaciowych i odpowied¬ 
nio modyfikowana w kolejnych etapach obliczeń. Lokalne dane 
/tzn. nie podlegające przechowaniu na stałe/ dla funkcji zli¬ 
czającej, nie mieszczące sig w pamięci centralnej, są transmi¬ 
towane do pamięci masowej z bezpośrednim dostępem /ang, direct 
access mass storage/, adresowanej rekordami 

/c/ Segmentowa struktura programu pozwala zwolnić z pamięci po wy¬ 
korzystaniu duże procedury czytające i przetwarzające dane, 
tak że przez większość czasu wykonania programu jest załado¬ 
wana tylko procedura zliczająca 

/d/ Instrukcje są zgodne ze standartami przyjętymi w międzynaro¬ 
dowym obiegu programów, a przeniesienie kodu na inną maszynę 
wymaga jedynie wymiany kilku krótkich podprogramów, mających 
swoje odpowiedniki w oprogramowaniu urządzeń zainstalowanych 
w innych systemach komputerowych 

/e/ Program sprzęgający współpracuje w jednolitym systemie z dos¬ 
tępnymi, przetestowanymi i uniwersalnymi kodami transportu 
LIC i DO oraz bazami danych i programami procesującymi przek¬ 
roje czynne. 

Szczegółowy opis techniczny programu BALTORO przeznaczony dla 
użytkownika i potrzebny w razie dalszych modyfikacji programu lub 
przeniesienia go na inny komputer można znaleźć w uzupełnieniu, 
wydanym w formie raportu Instytutu Fizyki Jądrowej /Zazula, T983/. 
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5*2 Możliwości i ograniczenia dalszych zastosowań 

Przeprowadzone obliczenia dla różnych typów źródeł i detektorów, 
dla neutronów szybkich i termicznych, dla dużych przestrzennie za¬ 
burzeń i gęstych ośrodków niezaburzonychs wskazują, że metoda ta, 
jak zresztą i inne warianty rachunku zaburzeń, nie może mieć' cha¬ 
rakteru uniwersalnego. Jak wiadomo metod stosowanych uniwersalnie 
jak dotychczas w teorii transportu nie udało się wypracować. 

Stosowalność przybliżenia zaburzenioweao, jak pokazaliśmy to 
na przykładach' w rozds. 4.1.5. zależy w uwikłany sposób od różnych 
iiużliwych wariantów następujących czynników fizycznych: 
/a/ błąd rożnie z rozmiarem przestrzennym zaburzenia 
/b/ błąd rośnie z różnicą przekrojów czynnych miedzy ośrodkami 

zaburzonym i niezaburzonym 
/c/ błąd maleje ze wzrostem energii neutronów emitowanych, rejest¬ 

rowanych i przekraczających granice obszarów, zaburzonego i 
niezaburzonego 

/d/ błąd rośnie ze wzrostem gęstości ośrodka niezaburzonego 
/e/ błąd może zmieniać się z odległością punktu, w którym anali¬ 

zujemy odpowiedź od obszaru zaburzonego 

•Vynik̂  zastosowanego przybliżenia zaburzeniowego można w prak¬ 
tyce uważać za wartościowe, jeśli obie metody, AD i SI dają zgodna 
wyniki, istotnie różne od wyników niezaburzonych. 7/tedy też sto¬ 
sując sprzężenie MC-DO dla układów ze skomplikowanym geometrycz¬ 
nie zaburzeniem i głęboką penetracją neutronów w ośrodek zewnętrz¬ 
ny, można uzyskać duże korzyści obliczeniowe w tej pracy już omó¬ 
wione. W niepewnych sytuacjach zalecane jest wcześniejsze porów-
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rumie uproszczonego geometrycznie problemu zaburzonego z oblicze¬ 
niami DO nby sprawdzić, czy przybliżenie zaburzeniowe się stosuje. 

Relacjonowane tu przykłady pokazały, że metoda może być stoso¬ 
wana z powodzeniem w niektórych obliczeniach geofizycznych, które 
pozwalają lepiej zrozumieć i porównać wybrane zjawiska fizyczne 
zachodzące w sondzie, odwiercie i skałach. Cenną możliwością jest 
natychmiastowe porównanie z wynikami dla skały niezaburzonej oraz 
bezpośrednie otrzymywanie widm energetycznych neutronów w skałach. 
Szczegółowa struktura geometryczna sondy z odwiertem może być mo¬ 
delowana trójwymiarowo przy pomocy geometrii kombinatoryjnej. Raz 
uzyskane pośrednie dane, osobno dla sond i osobno dla skał, mogą 
być wielokrotnie wykorzystywane dla różnych ich kombinacji i róż¬ 
nych typów odpowiedzi. I tak na przykład analiza funkcji P i D 
/zob. rozdz. 2.3/ dla N możliwych typów sond i U typdw skał wyma¬ 
gała w metodzie Woolsona i Gritznera rozwiązania M x N oddzielnych 
problemów transportu, podczas gdy w prezentowanym tu podejściu 
analiza ta wymaga rozwiązania jedynie M problemów techniką DO i 
K techniką I'C. Dla ilustracji można podać, że w raportach Woolso-
na i Gritznera liczba N, uwzględniająca typy źródeł i średnice 
odwiertów, wynosiła 10, liczba M uwzględniająca "typy i porowatości 
skał wynosiła 6, tak więc M x N = 60., a M + N = 16. 

Metoda ta nie jest jednak w stanie spełnić niektórych wymagali, 
związanych z obliczeniami geofizycznymi. W wielu przypadkach za¬ 

burzenie związane z odwiertem może być zbyt duże, by z małym błę¬ 
dem stosować przybliżenie zaburzeniowe /odnosi się to szczególnie 
do neutronów termicznych/, bądź też czasami może być tak małe 
/dla neutronów szybkich i dla dużych odległości od odwiertu/, że 



znacznie prostsze w zastosowaniu przybliżenie niezaburzone może 
być wystarczające. Fakt, że sonda odwiertowa zbiera naraz infor¬ 
macje z całego ośrodka skalnego bardzo utrudnia obliczenia zwią¬ 
zane z kalibracją sond, gdzie sygnał trzeba całkować po całej ob¬ 
jętości, w której on powstaje, podczas gdy procedura zliczająca 
może wyznaczyć" ten sygnał tylko w skończonej ilości izolowanych 
punktów. W dodatku -większość całkowitego sygnału pochodzi a obsza¬ 
ru bliskiego od granicy zaburzenia, gdzie przybliżenie zanurzenio¬ 
we daje przeważnie największy błąd. 

Warto jeszcze wskazać możliwości stosowania metody w innych 
praktycznych zagadnieniach fizyki neutronowej. W obliczeniach osło¬ 
nowych metoda dałaby możliwość badania, podobnie jak w pracy Koff-
mana, różnych konfiguracji osłon i używanych materiałów przy zmniej¬ 
szonym wysiłku obliczeniowym. W projektowaniu osłon dominującą role 
odgrywają neutrony szybkie, dla których przybliżenie zaburzeniowe 
stosuje się lepiej, niż w innych zakresach energii. Przeprowadzone 
przez nas uogólnienie na przypadek zaburzenia otaczającego źródło 
pozwoliłoby policzyć zaburzone pola neutronowe dla urządzeń emitu¬ 
jących cząstki, jak np. cyklotrony, generatory neutronów, pojemniki 
na źródła itp. Ograniczeniem w obliczeniach osłonowych jest jednak 
konieczność traktowania ośrodka niezaburzonego jako nieskończonego 
ośrodka jednorodnego. W bioło/ri radiacyjnej metoda mogłaby być 
stosowana do obliczania dawek zlokalizowanych w tzw. fantomach, to 
jest geometryczno-materiałowych modelach organizmów i tkanek, a w 
inżynierii materiałowe.! np. do badania wpływu domieszek i dyslokacr 
ji-na efekty spowodowane polem neutronowym, takie jak np. uszkodzę- i 
nia radiacyjne. Wszystko to wykracza poza temat tej rozprawy. 
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