
INSTYTUT PfZYKI JĄDROWEJ 
INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS 
ИНСТИТУТ RAEPHDlźl ФИЗИКИ 

RAPORT NO1547/AP 

PRÓBA ZASTOSOWANIA OGÓLNYCH 
PROGRAMÓW TRANSPORTU NEUTRONÓW 

DLA OCENY ODPOWIEDZI OTWOROWYCH SOND 
NEUTRONOWYCH DLA RÓŻNYCH POROWATOŚCI 

JOANNA BOGACZ. JERZY kOSKIEWICZ, 

JAN M. ZAZULA 

Kraków 1991 



PRÓBA ZASTOSOWANIA OGÓLNYCH PROGRAH0V TRANSPORTU 
NEUTRONÓW DLA OCENY ODPOWIEDZI OTWOROWYCH SOND 

NEUTRONOWYCH DLA ROŻNYCH POROWATOŚCI 

APPLYING THE UNIVERSAL NEUTRON TRANSPORT CODES 
TO THE CALCULATION OF WELL-LOGGING PROBE RESPONSE 

AT DIFFERENT ROCK POROSITIES 

ПРИМЕНЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТРАНСПОРТА НЕЙТРОНОВ 
ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ЭОНД НЕЙТРОННОГО КАРОТАЖА 

ДЛЯ РАЗНЫХ ПОРИСТЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПОРОД 

Joanna Bocacż, Jarzy Loekiawicx, Jan If. Zazula 

Invtytut Fizyki Jądrowej 
Krakow, ul. BadzikoKikiaco 192 

czerwiąc 1991 



WYDANO NAKŁADEM 
INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ 

IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO 
KRAKÓW, UL. RADZIKOWSKIEGO 152 

_£ 
Wydanie I Zam. 91/91 Nakład 80 egz. 



Streszczenie 

Stosowanie nniwenamycb kodów transportu neutronów do wybcsania parametrów 
aond otworowych jest podejściem stosunkowo nowym rospocse^ym w USA i W.Brytanii w 
pocsatku lat 80-tych. Praca nawa диЛусшу jednej s pieiwesych prób rospoesęcia takich prac 
w Polecę. Oparta jest OD» na wykonysianiu programu MORSE pochodiacego s Ubolato-
rium w Oak Ridge ( USA ). Polegał» еж» na оЫккпм odpowiedii detektora neutronów dl» 
piaskowców o porowatości 19% i 38%. Podcias pracy okasalo ńe. noes» niesbedn» ibadanie 
róśnych metod estymacji strumieni» neutronów i staiystyccnycb i nieaUtyelycinych ( anal¬ 
ogowych ). Okasalo sie., śe estymat» "następnej drogi ewobednej" nie jest możliwa do 
stosowani» se wigkjdu na powolny tbkiaoU wyników. Metoda estymacji analogowej obli-
ooDO flumaiycna dlogojć Sadów wewnatn detektora. Usyakaliśmy wyniki o akceptowabej 
wariancji ( 20% ) dla odbgłotfd fródio-detektor mniejnych od 40 cm. Wpływ porowatości 
na odpowiedf acuika jeat poprawny dla detektora oddalonego o 27 cm od śródła. Jednakże 
otnymaae wyniki poaadąja dnśf waiiancję. 

Abstract 

T V we of universal neutron transport codes m order to calculate ike parameters of 
well-logging probes represents a new approach first tried in USA and UK is tke eighties. 
This paper deals with first sock an attempt in Poland. Tke work ш based on the use of 
MORSE code developed in Oak Ridge National L*bolatory in USA. Uńng CG MORSE code 
we calculated neutron detector response when surrounded with sandstone of porosities 19% 
and 38%. During the work it come out that it was necessary to investigate different methods 
of estimatioE of the neutron Лих. The stochastical estimation method as used currently in 
the original MORSE code ( next coliskm approximation ) can not be used because of slow 
convergence of its variance. Using the analog type of estimation ( calculation of the sum 
of track lenghts inside detector ) we obtained results of acceptable variance ( ~ 20% ) for 
source-detector spacing smaller than 40 cm. The influence of porosity on detector response 
is correctly described for detector positioned at 27 cm from tke source. At the moment the 
variances are quite large. 
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1 Wstęp 
Jakość profilowani* otrzymywanego sondą neutronową do pomiaru porowatości, będąca, 

•komplikowanym przyrządem, zależy od wielu jej parametrów, które w różnoraki sposób 
wpływają na rezultaty pomiaru. Eksperymentalne przebadanie wpływu tych parametrów 
na otrzymywana krzywą profilowania jest ogromnie aasoehłonne, i co więcej maki się nadaje 
do generalizacji otrzymywanych wyników. Dlatego tei możnwość ossacowania wpływu na 
wskazania sondy takich parametrów jak odległość iródfo-detektor, zmiana długości i ma¬ 
teriału filtru, typ używanego źródła neutronów itd., oparta na metodach obliczeniowych 
transportu neutronów, wydaje eic być interesująca i przyszłościowa możliwością. Jeszcze 
ciekawsze rezultaty można osiągnąć, jeżeli pomyślimy o zastosowaniu obliczeń do wyznacza¬ 
nia krzywych kabbracyjnych sond. Metoda kalibracji neutronowych sond otworowych, sto¬ 
sująca stanowiska kalibiacyjne w postaci bloków skalnych, obnażona jest dość poważnymi 
różnicami pomiędzy charakterystykami stanowisk kaHbracyjnych i warunkami w nich 
panującymi a warunkami, w których pracuje sprzęt w otworze wiertniczym. 

Budując stanowisko kah'bracyjne dla kilku klasycznych skal zbiornikowych musimy 
włożyć znaczny wysiłek w celu otrzymania stanowiska kalibracyjoego o jednorodnej 
porowatości i jednorodnym składzie izotopowym. Jeżeli przeanalizujemy dane dotyczące 
porowatości próbek pochodzących s tego samego bloku skalnego, to łatwo się przekonamy 
jak wielkie różnice mogą tu wystąpić i jak trudno otrzymać jest stalą wartość porowatości 
dl» całego bloku, a nawet jej poprawna estymatę [1]. Również i skład izotopowy skał a stad 
i wartość makroskopowego przekroju czynnego na absorpcję neutronów termicznych S , jest 
niemożliwy do otrzymania s analiz chemicznych choćby dlatego, że często decydują, o nim 
( wartości £ , ) zawartości Er, Gd esy Sm na poziomie 10 -20 ppm. Dlatego też konieczne 
i ł ta pomiary E* na próbkach, lecz tutaj wracamy do trudności napotykanych w określeniu 
porowatości, przy czym mamy do czynienia z ich wzrostem, a to ze względu na często 
domieszkowy charakter obecności w skałach tych pierwiastków ziem rzadkich. 

Ze względna prostota bloków skalnych, z których składa się stanowisko kaiibracyjne, 
kontrastuje złożoność formacji skalnych napotykanych w otworze wiertniczym. Komplikacje 
te dotyczą nie tylko skały ale Ukże i własności neutronowych cieczy i gazów występujących 
w porach oraz warunków istniejących w otworze takich jak temperatura, ciśnienie czy wpływ 
osadu ilastego. 

Można zbadać doświadczanie efekty zmieniających się warunków otoczenia w otworze 
jedynie dla bardzo prostych układów skala - odwiert - sonda. Również i prace teoretyczne 
oparte na dwagrapowej teorii dyfuzyjnej ograniczone aa, aczkolwiek osiągnięto tu znaczne 
sukcesy, do bardzo prostych geometrii. 

Ogólnie rzecz biorąc, problem wyznaczania odpowiedzi detektor» neutronów na 
promieniowanie źródła neutronowego umieszczonego w otworze wiertniczym wykazuje 
znaczną zbieżność z problemami napotykanymi przy obbczani* strumienia neutronów w 
reaktorze jądrowym, który to temat przyciągał «wagę wielu autorów zajmajacycb się trans¬ 
portem neutronów. W wyniku tych działań powstały potężne programy ( kody ) do 
obliczeń związanych t transportem neutronów, programy, które potrafią wyliczyć z dobrą 
dokładnością odpowiedz! detektor» w systemach złożonych • loUm materiałów i o znacznym 
stopnn kompMkacji geomttrycnej. 

Proidbm modelowani» pól aewtroaowych w ośrodkach skalnych przeciętych otworem 
( odwiertem ), a w którym pora—a się sonda, zawiera w sobie prawie wssystloe pod¬ 
stawowe t «dnosci izyczne i tach»in«t spotykane w obliczeniach transportu aeatroaów. 



Poniewai w praktyce ceofisyasnej stosuje się, ae wsgłedu na maksymalny «aeęg, irócfla 
neutronów ssybkicb ( mpulsowe lub botopowe ) mas, detektory neutronów termicsnych 
ae wcględu aa maksymalna wydajność detekcji, mamy wiec tn do csynienia в pełnym wid¬ 
mem energetycanym neutronów. Obejmuje ono sakrea od lałkunastu MeV do dńeaiatych 
cieśd e V, tj. sarówno obeiar reakcji progowych, spowalniania, reionanaów jak i tennabsacji. 
U066 moćfiwych reakcji jądrowych neutronu x jądrami possczególnycb elementów w ośrodka 
wynoei еаавет kilkanaście, «a» ilość icotopów, które tneba wsiać pod uwag; w substancjach 
geologicznych sięga caęsto 20 - 30. Natsuca to кошесапоас* dostępu do gotowych i aprawd-
aonych sbiorów danych jądrowych ora» korzystania s uniwersalnych kodów transport)} ( t j . 
nie ogranksonych s góry do wybranych, konkretnych (utoaowao ), prsyatoeowaoych do 
odcaylu i pnetwaraania tych danych w trakcie rocwiaaywania równali transportu. 

Mamy dwa główne rodzaje takich programów ( kodów transportu ): jedne roawiaaajace 
obficienia transportu neutronów metoda Monte Carlo, a dragie posfognjace mc w tym cela 
metoda dyskretnych smiennych. Do pierwaaych sancsamy takie programy, jak MORSE [2], 
SAM-CE [3], McBEND [4] esy MCNP [5]. Do drogiej grapy - jednowymiarowy ANISN [6], 
dwuwymiarowy DOT [8] ccy trójwymiarowy THREETRAN p] . 

Ze wtgledu na mośfiwość rosnego usytuowania odwiertu, aondy i wantw skalnych 
oras konieesność uwsglednienia niektórych choćby aacłególów wewnętnnej budowy sondy 
( usytuowania śródła, detektora, filtru itp. ), wymagane jest modelowanie obiektów 
trójwymiarowych. W chwili obecnej metoda Monte Carlo moae spełnić te wymagania. Dlat¬ 
ego tei podjęte w USA [9] ciy w Wielkiej Brytanii [10] próby zastosowania namerycsnych 
metod obncieniowych, opartych o równanie transport* neutronów, do obbnania odpowiedsi 
sond w otworach wiertnioych opierały się głównie o metody Monte Carlo. Zastosowano ot-
jnowoeseeniejsse kody SAM-CE i McBEND i роЦпе komputery IBM 3081. Niestety oba 
te programy, jak równieś jeascae nows»y program • Łoa Alamos o naawie MCNP aa objęte 
tajemnica przemysłowa, wsglednie s innych powodów nie aa w Polsce doatępne. Poaiadamy 
w Polecę jedynie staraty pochodsacy i )975r. program MORSE, który me posiada wbu¬ 
dowanej metody nwigledniania funkcji waśnoaa ( pat» rosdsial 6. ) , ani mosnwosd ko-
rsystani» a pnekrojów cayanych w inny sposób aia a wiełograpowej biblioteki danych. 

Ideowy schemat algorytmu Moete-Carlo dla obicaen transportu esaatek 
nienaladowanych ( neutronów i kwantów gamma ) pokaaaay jest na rys.l. ( ae wsgledu ca 
braki terminologii polskiej jest on w jeiykn angirlskim ) a saeroki pneglad metod i kodów 
obbcseniowych moana snałeić w fiteraturte [11,12]. W metodsie tej komputer, koraystajac 
a roskiadów prawdopodobieństwa tadanyck w postaci pnekrojów cxyaaych aymułuje his¬ 
torie indywidualnych ciastek lorajac sdanenia fiiycne, takie jak emiaja esaatek te iródb, 
wielkość drogi swobodnej, punkty sderaen, kierunki i energie ctastek po roaproaienra na 
jądrach itp.. Wartości średnie dla pneśfedaonych populacji tych "caaatek maaaynowych" ' 
( tj. wygenerewanych i śledaonych w panagd komputera ) dają informację o roakładaie 
pnestneanym, «nergetycinym, kątowym h b caasowym strumienia esaatek h b innyck : 
iwiaaaaych a aim wielkości, lak opiaaay "ekapetymeat komputerowy" jeai, saleśaie od ! 
stopnia aacaagólowośd symulacji, bardaisj ЬЬ mnisj wiernym modelem sjawiek i proces* 1 
pomiarowego. i 

Naeuwaaiętnc^raa«prc4)łemefektywiK^atatyHycsnejc4hcBen. Modelowany wokół * 
aondy ośrodek tkany jeat praktycaaie nieakoicaony. Oframcsajac aawet mienabry «aaięg j 
neutronów w akale do 100 cm spotykamy aie ae apadłnwaa strumienia na tym dystansie '; 
o 6 do 7 rafdów wielkości Osaacaa to, aa pny caysto analogowej ( nie atatyatycsnej ) \ 
aymdacjt łoaowej proceaa transportu, musielibyśmy dla otnymania roaaadaej statystyki ! 



łdarseń fuyesnych daleko od srócfla aaausować 10* -ь 10т historii. Pnekracsa. to moinwośd 
najlepssycb współczesnych komputerów. Jeśeli w dodatku objętość detektora ( nędn 1 dm3 ) 
jest znikomym ułamkiem objętości rotpatrywanego systemu o objętości 1 ms, to efektywność 
symulacji analogowej w jej prostej pottad spada bardso drastyemie dla procesów głębokiej 
penetracji i prsy realistycznym etosie obbcseń. 

W swiasku i wymienionymi powyiej pnycsynami podjęliśmy próbę wykonaniaoblkseiS 
odpowiedti ncsnika 3Be na promieniowanie neutronowe śródła M1Am-Be pny pomocy pro¬ 
gramu MORSE, stosując najpierw metodę staiystyctna następnej drop swobodnej ( UCF), 
& potem inne metody estymacji odpowiedii detektora. Próba ta ma na celu «orientowanie 
ńę w ograniczeniach jakie nanuci sprsęt komputerowy dla na> dostępny, trudnościach teo-
retycsnycb jaide mogą wystąpić i «nsierienia ewentualnych sposobów kb pneswydęsenia. 

2 Podstawowe informacje o możliwościach programu 
MORSE i dotychczasowe wyniki jego zastosowań 

W przedstawionych próbach modelowania pól neutronowych w układsie sonda • odwiert 
- skała uśy waJiśmy programu MORSE. 

Program MORSE [2,12] ( ang. Monte Carlo Oak Ridge Stochastic Experiment ) 
sostal napisany w pocsatku lat 70-tych prxet sespol fisyków i informatyków s Oak Ridge 
National Laboratory ( USA ), w celu rotwiasywania sseroloej klasy sagadnień transportu 
neutronów i kwantów gamma metod} Monte Carlo. Do połowy lat 80-tych program ten był 
urywany w lolkudwesicriu ośrodkach na świecie, testowany, modyfikowany i rozbudowywany. 
Istnieje obecnie jego kilkanaście wersji, wras s systemami programów współpracujących. 
Kilkaset potycji w literatune omawia jego lastosowania dla róśnych problemów fisyld neu-
tonowej [13], jak projektowanie reaktorów, osłon radiacyjnych i innych arsadsea, analiM 
eksperymentów, dosymetria. itd.. Prsykład uiycia dla celów geofisyki jądrowej podali Wool-
son i Gritcner [14] w 1980 roku. Więkssośe' autorów usnaio, śe o«iags«fi sadowalajace wyniki, 
a mniej Kcini wspominają o ogranicseaiach i trudnościach tego programu. 

MORSE sawiera kilkanaście tysięcy instrukcji w jęsylm FORTRAN, które składa» 
się na cstery podstawowe pakiety procedur: 1. dla symulowania transportu csastek [2] 
( ang. random walk package ), 2. dla modelowania geometrii systemu [12] ( ang. geometry 
package ), 3. dla pnetwanania prsekrojów csynnych [IS] ( ang. cross section package ), i 
4. dla she*ania i anafisy odpowiedsi [16] ( ang. scoring package ). 

Program konysta na wejściu • gotowych wiełograpowych bibbotek pnekrojów oya-
nych roswiniętych na wielomiany Legendre'a. Widma csastek ргауЪМжапе щ pny uśycm 
sadanych prsedsiakSw energii ( grup energetycsnych ), rosprassanie anisotropowe pny 
nśycin dyskretnych kierunków, a tafeśność csasowa «wsglednioaa jest popnes wiek ciastek 
( sama ilorasów kolejnych dróg swobodnych pnes aktuafata prędkość ). 

Program w podstawowej wersji dopMsnt śródb pvnktcwe ciastek, ńotropowe b b 
jednobenmkowe, o tadaaym prse» «iytkownika widmie eaergetycmym, łub tea sosiawia 
mosHwość wprowadsenia własnej procedury uiytkownika określającej śródto. Prócs tego 
program wewnętnnie generuje rosciagłe iródU meutroaów roswcifpitniowych i wtórnych 
kwantów gamma. Warunki brsegowe dopuaacsaja eciecskę csasUk • rospatrywanego sys¬ 
tem* b b ich odbicie. Pakiet geometrycsny OG [12] ( «ag. combinatorial geometry ) poswala 
aa definiowanie dowolnych kombinacji trójwymiarowych ośrodków materiałowych łab intere¬ 
sujących uiytkownika regionów pnastrsennych popnes sassy, pnscieaa i róśake podst*-



wowych rodsajów brył geometrycsnycb. 
Z powodu kłopotów s nieciagłym zanikiem populacji cząstek na skutek absorpcji, 

absorpcja ciastek w programie MORSE traktowana jest statystycznie ( ang. nonnałog 
absorption ). Wszystkim cząstkom n» początku ich historii przydzielane • a wagi, opcjonał-
nie jednakowe. Piły każdym sderseniu zamiast loiowego zabijania cząstek, aktualna waga 
mnożona je*t przez prawdopodobieństwo nieabsorpcji ( calcine od aktualnej energii ). W ten 
sposób końcowa waga jest miara uniknięcia absorpcji we wszystkich popnednkh zderzeni¬ 
ach i suma wag ciastek może być użyta do oszacowania ich strumienia, nawet daleko od 
«rodła. 

W celo poprawieni» statystyki, w szczególnie interesujących obuarach pneatneni fa¬ 
zowej ( вр. blisko detektora, dla pewnego przedziału energii itp. ), a takie dla przyspieszenia 
obliczeń można w programie MORSE używać kilku tsw. technik redukcji wariancji. Ten 
ważny problem omawiany jest w Uzupełnieniu 2. 

Podstawowym problemem pojawiającym się pr«y stosowaniu metody Monte Carlo a 
omawianym szczegółowo przez пае w rozdziale 5., jest estymacja strumienia lub odpowiedzi 
detektora na podstawie ciągu informacji o zdarzeniach fizycznych ( zderzeniach, przelotach 
swobodnych, produkcji ciastek wtórnych itd. ), losowanych w czasie symulacji transportu 
ciastek. 

W celu statystycznego określenia błędów, losowane cząstki iródła grupuje się w porcje 
( ang. batches ), obłicia się estymatę strumienia lub odpowiedzi układu dla każdej porcji 
osobno, a następnie znajduje się wartość średnia i wariancję dla wyników и wjjystlrich por¬ 
cji. Osiągnięcie względnej dokładności poniżej 10% pisy użyciu programu MORSE, na ogół 
uważać można ta. sadowalajacy rezultat, prsy kilku do kilkudsiesiccJu tysięcy ananxowaaych 
historii ciastek. 

Srereiy opis programu MORSE wiat i prsykladami saetosowań, można snakić w 
książce pod redakcja Nelsona i Jenkinsa [13], a dakse ssciegóły w oryginalnym opisie au¬ 
torów programu [12,2]. 

Wersję śródlowa tego programu usyskaHsmy po ras pierwssy w 1978r. s Radiation 
Shielding Information Center ( ORNL.USA ), a obecnie używana wersję s 1975 roku [12]. 
Przygotowanie programu do obbcsen na dostępnym dla nas komputerse CYBER-73 ( se¬ 
ria CDC 6600 ) wymagało pewnych modyfikacji, jak wprowadsenie generatorów losowych 
napisanych w jęsyku wewnętrsnym matsyny ( s uwagi n» nybkośc ) , podział na segmenty 
w trakcie ładowania kodu binarnego do pamięci centralnej ora* dynamiczne rezerwowanie 
bloków pamięci w zależności od ilości danych ( obie zmiany s «wagi na zbyt mata pamięć 
komputer» ). Ponadto dokonano kilku poprawek w algorytmie związanych t usunięciem 
trudnych do przewidzenia przez autorów programu błędów wykonania i i rozszerzeniem 
możliwości programu [17]. 

W dotychczas prowadzonych pracach otrzymaliśmy dobre rezultaty przy użyciu pro-
gramu MORSE. Między innymi w 1980 roku. uzyskaliśmy dobrze porównywalny z liter-
atura i eksperymentem kształt rozkładu csatfnrego kwantów gamma s reakcji neutronów 
szybkich s l2C w anafisowanym układzie pomiarowym [18]. W 1983 roku uzyskano zgodne 
wyniki dla testowego problemu osłonowego podanego przez Hoftmaaa [19] ora» dla prób-
łemu generacji sygnału rozszeiepieniowego w skale, analizowanego wcześniej przez Woolsona 
i Gritznera [14]. W 1984 roku jeden i członków naszego zespołu i powodzeniem stosował 
program MORSE dla określania sygnału detektorów termohłminesceacyjnych ( TŁD ) w 
modelu płaszcza ochronnego ( ang. blanket) reaktora fuzyjnego. W prawie wszystkich tych 
pracach, charakteryzujących się dominacja neutronów prędkich, używaliśmy statystycznej 



metody estymacji strumienia ( sob. Uzupełnienie 1. ). 

3 System programów i zbiorów danych. 
W eklsd przygotowanego systemu programów i danych wszedł program MORSE [2,12]; 

programy XCHEKR [20] i XSECB [32] - przetwarzające przekroje csynne, biblioteka danych 
wielognipowych DLC-31 [21] ora» lalka specjalnie napisanych podprogramów. Schema! 
systemu pokąsany jest na rys.2., a w tabll sbiozy utworzone w systemie operacyjnym 
SCOPE 3.4 ( CYBER-73 ). Uruchomiono również ten system programów na komputerse 
IBM 370/155 Zakładu VIFJ. 

4 Omówienie obliczeń testowych z użyciem różnych 
metod estymacji w programie MORSE. 

Pieroese prace nad modelowaniem odwiertowych sond neutronowych w skałach metod» 
Monte Carlo rozpoczęliśmy już jesieni» 1985roku. 

W modelowanych układach uwzględniono następujące materiały: piaskowiec nasycony 
woda s porowatości» objętościowa, 19 % i 38 %, płucska wiertnksa ( woda s dodatkiem 
NaCl), selaso ( filtr i obudowa sondy ) ora» PCW ( sabespiecsenie odwiertu ). Gęstości 
elementów w materiałach s» podane w tab.4. 

Pierwsze, uproszczone modele układu sonda-odwiert-skała stanowił Ыок s piaskowca 
w ksstakie walca o średnicy i wysokości 1F0 cm s otworami o średnicy 9,15 i 24 cm 
wypełnionymi woda. Isotropowe punktowe sródfe typu Am-Be unńencaone byk> ъ środku 
odwiertu ponad ćródlem. Anahsowan» odpowiedzi» był stnimiei neutronów termicznych, 
całkowity strumień neutronów oras wydajność reakcji *Ща,а) dla detekcji neutronów. 

Po otrsy maniu wyników dla obu porowatości, trsech średnie otworu oras prsypadkn be» 
odwiertu, stwierdsono, ie rezultaty obhcteń me oddaj» prawidłowo i sgodnie s istniej» fisy-
csn» taldch efektów, jak spadku strumienia neutronów termiesnych se wsrostem porowatości 
i se wsrostem rosmiarów odwiertu spowodowanego większa absotpcja. Tendencje prsedwne 
pojawiły eic w sposób niesystematyczny dla różnych odległości śródło-detektor, prsy esym 
nie mieśctły sis w granicach wyBcsonych błędów statystyesnych. 

Dla wyeUminowama trudności swiazanych > interpretacja geometrii układu, zdecy¬ 
dowano się wykonać i pneanansować obnesenia dla jeascse prostaiego układa ( rys.3.), dla 
którego można шувкас* wyniki porównawese uzyskane prsy pomocy innych, meuleinych 
od programu MORSE metod. Układem takim była kuła jednorodna o promieniu 100 cm 
zbudowana в piaskowca nasyconego woda w stosunku objętościowym 19 %. W środku knH 
znajdowało вЦ punktowe isotropowe monoenergetyesne siodło neutronów o energii 2.514eV. 
Anafisowany był strumień neutronów termicznych w funkcji odległości od źródła. 

Wyniki dla tak określonego problemu testowego podane s» w pierwssej edycji 
wydawnictwa "Jadiernaja ginofisika» [22] ( s ta różnica, śe porowatość piaskowca wynosi 
-20 %, a dolny próg energii w procesie spowalniani» neutronów wynosi nie 0.4 fees O.leV; 
źródło danych jądrowych użytych w оЬВевешасЬ. nie jest podane prses aatorów ). •. 

Równie» moinwe byfe wykonanie oblicaea dla problemu testowego prsy użyciu metody 
dyskretnych wspóinedaych, stosując program ANISN [в]. Postepajac w ten sposób mieliśmy 
mośfiwośc zyskania wyników, używając dokładnie tego samego sbion danych z przekrojami 



czynnymi i tej «unej, choć niesalesnie zdefiniowanej konfiguracji geometrycsaej, » вам 
uiywajac «upetnie niezależnej i dobrse sprawdzonej metody. ObEcsenia metody dyskretnych 
współrzędnych wykonano przyjmując sieć przeetreennao 50 interwalacb grabowi 2 cm ora* 
8 dyskretnych kierunków ( przybliżenie Si dl» rozpraszani» «nizotropowego neutronów ), 
oeiftgajgc względna, zbieśność wewnętrznych itencji programu w granicach 0.001. 

Porównanie uzyskanych różnymi metodami wyników dl» strumieni» neutronów ter¬ 
micznych, dl» 10 odległości od 10 do 100 cm od fródła, sawier* Ub.5. Jakkolwiek resultaty 
programu ANISN i podane w cytowanej książce nie pokrywaj» się dokładnie ( co moina 
wytłumaczyć* wzmianka «robiona powyiej ), «chowane sa te same rzędy wielkości stru¬ 
mienia. Stałe zaniku przestrzennego obliczone с dopasowani» do zależności eksponencjamej 
wynoszą 14.7 cm ( Jadiernaja Gieofińk» ) i 17.3 cm. Ponadto używając kodu ANISN 
sprawdzono, ie dl» drugiego sbiont pnekrojów czynnych, s porowatości» 38 96, stłumie¬ 
nie neutronów termicznych sa (decydowanie mniejne od pnypadko • porowatości» 19 % 
s wyjątkiem odległości 10 i 20 cm ( tj. obssara, gdsie nie dominuje absorpcje, leci 
produkcja neutronów termicznych w spowalniania, skuteczniejszym w ukladcie s wisien» 
porowatości» ), & etał» zaniku przestrzennego jest krótas» i wynosi 6.9 cm. 

Źle natomiast wypadło porównanie tych wyników s wynikami obneseń pny niyciu 
programu MORSE, który stosował estymację statyetycina strumienia ( wyniki w kolumnie 
4, tab.5. ). Pocsawssy od odległości 40 cm safeiność pnestrsenna wykasywfił» anomalne 
oscylacje жamiast eksponencjalnego saniku. 

W celu wyeliminowani» ewentualnych błędów saleśnycb od komputer» lub od 
dokonanych praes nas poprzednio modyfikacji programu MORSE powtónono obficcenia 
dk tego samego leetawu danych wejściowych i pnekrojów czynnych, uiywajac innej 
massyny obneceniowej i niezaleinej wersji programu ( w Instytucie Problemów Jądrowych w 
Świerku ). Resultaty, prsedslawione w kolumnie 5, tab.5., były podobnie ile, jak usyelcane 
u nas. 

Wykonano równieś obfieseni» kontrolne dl» oryginabego problemu testowego dl» pro¬ 
gramu MORSE, otnymanego bespośrednio od jego autorów. Ootyoyl mi dawld ( ang. dose 
equivalent ) od wtórnych kwantów gamm» w powietrsu ( jednorodny ośrodek nieskońcsosy, 
geometria śferycsn» ) f orbodiacych od iiotropowych, punktowych źródeł nentronón, jed¬ 
nego o energii 14 MeV i drugiego o widmie romciepieniowym. Dawkę od dwóch ióinych 
śróde) w jednym pnebiegu programn otrsymano roiwitcnjąc spnexone równanie transportu 
( ang. adjoint) neutoR-gamma. 

Porównanie wyników dl» problemu testowego sawier» rys.4. Obikieni» w RSIC 
obejmowały 2500 historii ( pny maksymalnym czasie dostępnym dl» «iytkownik» naasej 
massyny ). Niestety wydruk s RSIC nie «awiera bledów statystycenych odpowiedsL Ory¬ 
ginalnie w RSIC uśywany był estymator powiertchniowy ( sob. następny гокЫа! ), » w 
IFJ oryginalnie właaony do programn estymator statystyczny. Dlatego teć wyniki w RSIC 
i IPJ nie pokrywaj» mc dokładne, «Je dobne uchowany jest nad wielkości dawki, ksstałt 
jej Mierności przestronnej a charakterystycznym " ' Ц п и ш około 200 m od iiódł» oraz 
sdecydowan» przewaga iródl» 14 MeV nad rosesczepieniowym. 

Tak wiec kilkumiesiecsne prace nad testowaniem programu MORSE pokąsały, śe nie 
ma .«iwersalnego dowodu poprawności jego obKoen. Nie jest to wewnętrzny blad którejś 
wersji tego programu, fees nieadekwatne*^ metody estymacji statystycznej w odniesieniu do 
stramienia neutronów termicznych w okładzie z głębo.» peaetncj». 

W celu «prawdaeni» wątpliwości co do sposobu estymacji strumieni», sprawdzono 
statystyki zdanen losowych dl» ciastek w czasie symulacji problemów testowych. Jak 
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wynik» i ogólnych ide algorytmu Monte Caiło ( sob. tya.l. ), przyjęta metod» zlicza¬ 
nia odpowiedzi nie może nieć żadnego wpływ» м losy cząstek maszynowych w procesie 
ich tiantpoti* ( ang. random walk ). Wyniki tasks były zgodne s intuicja fizyczna, 
np. wykazywały wzrost boby adenei, skrócenie dróg swobodnych i spadek wag esastek 
w ośrodku к wiioatem jego wilgotności. 

Nasunęło to przypuszczenie, że wobec .ego i wyniki uzyskane prey pomocy estymacji sir 
estatysycsnej, tj. opartej bezpośrednio a* snczwro zdarzeń, np. przejść pnes powierzchnię 
( samiast estymacji statystycznej tj. opartej na obncsaaim prawdopodobieństw ) powinny 
być poprawne. 

Potwierdsilo się to, gdy wewnątrz testowanej kuli s piaskowe» o promieniu 100 cm i 
porowatości J9 % wprowadsono 10 regionów geometrycznych w formie warstw sferycznych 
o rosnących promi-niach i grubości 10 cm ( rob. iys.3. ), dla których diesano ilcść zderzeń i 
ram; й&4 swobodnych w objętości każdej warstwy. Po otrzymaniu odpowiednich oszacowań 
strumienia ( sob. następny rosdsial ), pny pomocy kalkolatoia okasaio się, że zarówno 
kształt saleinceci prsestnennej strumienia, stał» taniku, a nawet absolutne wielkości щ 
sgodne t wynikami metody dyskretnych wspólrsgdnycb. Nowe wyniki wyszczególniono н 
ostatnich dwóch kolumnach: 6 i 7, tab.5. 

Co więcej, po sprawdseniu odpowiednich statystyk s pierwsiych, odrzuconych p.xt 
biegów programu MORSE dla dwuwymiarowych systemów odwiert - skala i po zrekon¬ 
struowaniu s tych danych estymat niestatystyesnych, asyskaao prawidłowy spadek stru¬ 
mieni» neutronów termiecnych se wzrostem porowattici «kar/ i śtedcicy odwiertu. Wyniki 
te sofltaiy ujęte w tab.6. Stromień neutronów j o t calk» po całej objętości odwieru, któr» 
to objętość mośna prsyjać jako najgrubszy model rosciaglego w pnestneni detektora, neu¬ 
tronów. 

Tak więc ostateesnym wnioskiem • prscprowadsoayeh it*tf>m było odrsncesie pier¬ 
wotnie włączonej do programu procedury estymacji statystyesnej ( SUBROUTINE REL-
COL ). W dalszych próbach modelowani», sond geofizycznych zdecydowaso się na używanie 
omówionych w następnym rosduale technik analogowych ( »ie statystycznych ). 

5 Omówienie wyników obliczeń dla modelu układu 
sonda-odwiert-skała. 

Doświadczenia, ubrane w czasie testowania, metod estymacji odpowiedsi w programie 
MORSE'a, zostały uwzględnione w obliczeniu modelowym dla, nkłade soada-odwiert-skała. 
Nie jest to jessese ostatecny model szczegółowy, ш jednak sademoastrować możliwości 
programu i jakość wyników, jakie obecnie mażemy osiągnąć. 

Analizowana konfiguracja geometryczna polcataaw jest • » VP-T-, * sldady ełemen-
tarne materiałów podane były w tab.4. Skalę represeotował blok a piaskowca w kształcie 
walca o promieniu 100 cm i wysokości 250 cm. Cykadrycsny odwiert o średnicy 10 cm 
wypełniony był wody. Przebadano «kład z dwom» piaskowcami, o potowatośaacb 19% i 
38%, nasyconymi wodę. 

W środku odwiertn na wysokości 40 cm od dołu bloku umiessezono punktowe 
izotropowe irodfe neutronów. Widmo energetyczne pokąsane na rys.6. odpowiada ztódłu 
izotopowemu typu М 1Ат-Ве [31]. N» wysokość 5 cm ponad siodłem umieszczony był 
cylindryczny fibr z żelaza (**Fe) o wysokości 15 cmi średnicy wypełniającej odwiert. Nad 
filtrem, tj. począwszy od odległości 30 cm od śródła, wydzielono cyEndrycsne regiony de-
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J i ó w a j e j s j « r i a i ^ 
jeden nad dngim. Metoda аБсмм» dióg swobodnych, w objętości tak < 
torów, иуакню rwaarnwsaii atramiwih neataoaow ШмшмуА ( w •••~ł-cm~3>eV~I ), 
całkowitego etrurienie, dcntioaów ( » т*г%саГ* ) o m odpowiada iccaika beJoajcgo(w 
Kcabie reakcji 3He(n,p)/lg *He ). 

Wyniki i nonnabaowane na jeden neatrao iródk* pnedetawione a» w tab.8. lak widać s 
podanych wiględnych odchyleń atandartowyca, tylko dla pierwaaego detektora efektywność 
etatyatyctna jett ladawalajaca ( biad poniśej W% ). Dla piatkowca o porowatości 38% 
pneanaliłowano 10000 historii neutronów, a w nkładiir. s porowatością 19% w podobsym 
csaaie ( maksymalny csaa doatfp* do pcocaao» ) pneanajtsowaac 8850 historii. Róaaiea 
ta tiumacsy ńe tym, śe w układne > mniejaia porowatości» ( mnwjeia abaorpcja ) ilość 
sdeneń na neutron do oaiagnicaa тф 0.005 ( prog roeyjaldej raiatid dla obn pnebiagow 
programu ) była wiekava. Całkowite Mcsby «Seneń waiyatkkk C4at«k w ob* nktadach 
s» podobne ( 470258 dla pnaoiege w 2387 a i 485913 dla prwbieg». w 3412 a ). Brak 
Badowalajacycb wyników powyiej odległości 40 cm detektora od iródk jeat akatldem analo¬ 
gowej (nieatatystycsnej ) eatymacji w metodsie Monte Carlo. Mimo dwycb blgdćw, apadek 
pnestnenny eirumienia, mniej więcej o jeden nad wielkości в* diodie 15 cm, wydaje aie. 
być zgodny i wyliczonymi dla okłada jednorodnego ( roedt.4 ) starymi sanikn. Wpływ 
potowatości oddany j«at wiarygodnie dla pierwaaego detektora, a dla dakaych detektorów 
jeat nie do określenia w granicach błędów atatyatycmyca. 

Dla łbadaaia efektywnoad atatyatycsnej оЫклей Monte Carlo wykonano dodatkowo 
laik» prsebiegów programu MORSE dla tego umego problemo, s ró»n» iloecia anafisowanych 
historii neutronów. Włględne odchylenia standartowe w funkcji ficsby hiatorii ( lab csaau 
obbcteń - na górnej skali ) dla strumienia całkowitego neutronów termknych i odpowiedn 
bcinika helowego pokąsane aa na iya.8. Wyniki te wakasnja, ie wigledoy blad maleje s 
kwadratem liciby ctaatek mastynowych. Według tego oatacowania, dl» ońagniccia od¬ 
chyleń statystycznych odpowiedn poniiej 10%, bes dodatkowych technik redukcji wariancji 
potnebne a* prłebiegi programa MORSE około 4-krotnie wiejane od maksymalnego Umita 
dla uśytkownika komputera CYBER, a wiec około 10000 а. О Ы К К * takich nie wykonano 
и wigledu na macane koasty. 

6 Zakończenie i wnioski 
Próby laetoaowama namerycsnych metod obKoeniowycb oparty^ o równania trana-

portu neutronów do ohłicsaiiia losywych kalibracji aoad otworowych geofiiyld wiertaicsej 
roapocae^r mc w USA i Anglii w latach 1981 i 1982 [9],[10]. Metoda ta moae poswolić na 
obKesenie odpowieda aondy w opiaowo snaaym atanowiaka pomiarowym, w którym pomiar 
kaUbracyjny moae nie być moah'wy. W laaadiif moibwe jeat równiea uwsglednienie csyn-
ników pannjaeych w otwone, a nie wyatcpnjacyck na atanowiaka pomiarowym, takłkh jak 
np. akład рпкаЬ wiertaicsej, temperatu» esy skład botopowy cieesy wypełniającej pory. 
Obncsenia wykonywane a» pray pomocy programów typu Monte Carlo, amoiMwiaj«cych 
trójwymiarowe modelowanie dof£ aknmplikowanego obiektn. Wielkie «owocceane programy 
SAM-CE [31 i Mc BEND [4], które toatary do tego cela aiyte, ca pnynajmniej na ra¬ 
sie, objęte tajemnica pnemyalow» i dla naa medoatejNK. Dyapomjemy w Połace jedynie 
etaraaym ( s 1975r. ) pr^ вдт MORSE [2,12], nie posiadającym wbadowaaej metody 
«włgłedaknia, jako frakcji wainośa obKcsei dokonywanych apoaobem apnejonym, pny 



pomocy programa pracaje/cajo metoda, dyafaateych аашшусЬ. Stasgwaay do tego cda 
2-wymiarowy program DOT w jago atgaamej postaci prrekracsa motHwofci komputera 
CYBER-73. Istnieje po*» tym имен» róśak» pomiędzy мкзЬюкц. obbcieaiow» kompat-
ега IBM 3061 stosowaeego pnes Batter» i Claytoaa [10] * CYBERA-73. 

W awiaska • powyissym podjęliśmy probe, dofeonaM talach obłksra pray ЙШШАОЮЯЛ-
aia programu MORSE, aśywajac ftocoakowo efektywnej «atymacji itatyatycsacj metoda 
naittpnej diogi iwobodnej ( UCF ). Nieetety olasab »c, śe nie т о й być ona sattoMwaaa 
w pnypadku slicMaia neutronów tenaiesnycb praet benik otoc«Hiy gceta ( aie gaiow» 
•nbataacja. Pnycsysa je«t шуаЦро«авк w funkcji iKccajacej w роЫмш fcrmik», bieguna 
typu 1 ( r* ( patn шшбх 4, м и р е т т к 1 )). Wy«tcpow»»ie tego biegana powoduje ni-
oUbiiaoić tbłwiajaB ( oscylacje ). Pneprowadaono próby i studia literaturowe wykaxaly, 
as standartowy estymator pmktowy prograimi MORSE nie moie być stosowany dla pola 
•«ntroaow Urmksnycb. Prasswyci*Maiem tej trudności moie być tastoaowanie estyma¬ 
tora całkowanego po trajektoriach (aajf. trackfength poiat salioiatt ) lub ograaicacaie re-
gkMM adtratd wokal dttektor» (aeg. botuded spbtrt approacb ), w którym dla «atymacji 
stosowanoby aprosaoony dyftuyjsy model stranitaia. Oba te sposoby wymagaj» wbu-
dowaiua w program MORSE aowyca algorytmów i ich pnilaHosjęjaia Nie jest jasne, jakie 
beda. ich renltaty. 

Próby s «stymacj* atafUtystycsaa ( aaafagowa ) tj. poprsss shnaaii caaatek prae-
chodłacycb praet objeĄoić Konika daty hpaii wyikŁ Estyotacja ими itystycia» ma, wadt 
makj «UrtywnoicL Jedsakie rcsaltaty о 'путам * paragrai» 7 а% sfodas s iatwicja, 
odoosma takkh afektów, jak sakśaott ergwda od odleglosa iródb-detektor, porowatość 
ośrodka esy «amiana eradaky otwora wisrtaifaagr). 

Pnsteatowaais гомусЬ tachaik redakcji wańaacji j a * obok itwtjtuiliais metod в*у-
macji stramieaia drugim weiaym •adiaism • » diodat do aaodih»waaii tra—porta ciastek 



Uzupełnienie 1. 
Przegicd metod estymacji strumienia neutronów w metodzie 

Monte Carlo 

Jak wynik» » pntprowadioaych stadiów md Jttarat«i»drtyqaca, aatody Пий» Oufa 
w teorii transports neutronów, problsm estymacji odpowisdai ( stnmttaia) w рявкав k b 
malej objętości nie m» dotyebesas ogólnego rnewiasiaia [34]. 

Modularna struktura programu MORSE implikuje, м podpragxamy dJa аВпата 
odpowiedii, nicMhtnc od poioiUiych mod«łow, powinny być м kaidym п и т dobre» 
lub apecjalnic nipiww pries niytkownikk dl» potntb roc« 

W metodńe estymacji powkncbniow«j ( «Dg. mriaci с к я ц wtimrtf ), 
ta ciotki ptsecbodBfc* pnes iwwiwuknit o l f ia j jc t dHłirtoc. StraoMŚ esaatek «ptokay-
mowany jo t jako: 

gdłie: 
w, jett akinalD» wag» •Mjralycn» Hąj с ц | Ш , odpowiadajtci ргаж-

dopodobienMwM dolania csaatla od Mdkt do pomnefrai bas вмЬ-
sorbowania po diodas 

marnym do powkncbni Я. Ze wsgkjda na oaobiwoac dla fl fi * 0 csastłd 
o barankach równoległy rb ЬЬ prawią równoległych do powiancbat, 
gaj» specjalnego traktowania [34] 

АЛ jest polem puwimthai, obafloaij priai uaytkowBikaaai 
proceder geonBStijPCBW/ch 

N jest ficsb» ciastek, w priadaials авацв AS, \ 
po których ptsebkga swnowaais 

M jest całkowita B a b i aastek, wptowadtoł» do i 
jedn» csactke śródła 

W metodne opartej a» fploaci adenei w awkajaj objatoid ( aag. совЫоа dea-
•ity estimate ) stnuniatf aeu lwów окяайощу jsai jako mdkalt ptoposcjaaalia do ilości 
oddńarywań: 

«dee ДК jest objętości» мрДом ц а ч Н у м а у д , окмвЪмдв p n w wiytfaiwaifa; 
svmowanie pnebisgapo wssystkick sdanaMadi w tym i4teaw,apsMateis«isftoaoaae«aly 
okresłoBC powywj dla metody estymacji powMnckmowaj. 

W metodste opartej aa slnsaM wasysOdck dróg wsobwlayik 
objetoici ( aag. «okma teaddeagtk ), i 
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gdńe ssmowaait pnsbisga po wasystkich drogach swobodnych Ł w ofcraflouym 
pries użytkownika regionie i saehowano posottak омаскша takie, jak dla popnednio 
wymienionych estymatorów. 

Metody te swane niestatystyesnymi ( ang. analog estimates ) pozwalają w besposredni 
sposób modelować takie wielkości, jak Dp. wypływ csaatek pcaes granicę systemu ( Dp. 
ром bneg oaiony ) - eatymacja powienebniowa, lub ilość ciastek wychwyconych w ab-
aorbeacie - eatymacja objętościowa. Podstawowym warunkiem efektywności lycb metod jeet 
usyskanie dostatecsnej statystyki idaneń fiiycxnych ( pnejić pnes powienchnie,, wierceń 
w objętości ) w regionie saintensowania. Jest to niezwykle trudne do spełnienia prty mod¬ 
elowania «kładów s niewielkim detektorem daleko od śródla. W celu prseswycięśenia tej 
trudność w programach Monte Carlo stosuje się metody attncsnego wxbogacaaia populacji 
csaatek w pobasn detektora ( ang. variance redaction techniques ), omówione w następnym 
usapemieniu. 

Alternatywnym loswiasaniem рсоЫеша niedostateesnej próby losowej esastek dla 
ossacowania stnunieni» daleko od frddsa mogf być metody estymacji atatystyesnej (ang. 
statistical estimates ), polegające na aaafitycsnym wylkłaniu prawdopodobieństwa dotarcia 
esastki do detektora s odległych od niego regionów pnestneni fasowej. 

Sscsególnym prsypadbem tej metody jest UCF, saeroko roapowsaecbniona estymacja 
metoda następnej drogi swobodnej ( ang. uncolbded inx estimate ), standartowe wlaciony 
do pakietn SAMBO dla programs MORSE i «iywany bei powodaenia w pierwstej fasie 
nassej pracy. Prsycsynek do strumienia w punkcie r dla energii Б, od i-tego sdersenia 
esastki o energii Б> w innym punkcie n, obbcsa się ( procedura RELOOŁ ) pisy pomocy 
prawdopodobieństwa, ie w tym sderssnia nastąpi ins|inwsssśs w взегапк* wprost do de¬ 
tektora, a następnie pnełot swobodny ( bet ideneś po drodse ) as do osjagniyia go, jak 
to pokąsane jest na rys.5. Uwsglednienie tosprosstsi wielokrotnych polega na sumowaniu 
po wszystkich kolejnych sdeneniach prsycsynków postaci: 

^ l ) (4) 
iml 

gdns: 
Wi,Ei,r sawagf,energŃ>i kieraakiem caaatki prsed i-tym sdsneniem 

r = f?i-?l jsstodk^osciap«nktnsdmtniaoddataktota 
/i = / f - K/iii jest eoanrasem kata rospioss«ni> w loennkn detektora 

р(&-*Е,ц) jest prawdopodobieństwem rosprossanśa pod katem csast«k 
określonych praw p se snaiana «asrgii od E, do E, iwiasanym s 
rósnacskowynł pnakrojasn esynnym na roaptasnams 

i} jssto6*i»>isoiodp«nJcteid«t»«niadodstektora1wyTanonawdn>-
gach swobodnyck 

Emisje esastek wprost sc siodła w kisnnkn detektora w y s g s j a nwsgsjiłsjiinis do¬ 
datkowych prsycsynków, Icsonych ( ptocsdnia SDTA ) Ц, sasna nnstoda co prsycsynsi od 
MWfMB) Ш *уяЦ W pyWWstopOOOisssfstsftWO 
«•Mrjl Wyniki •rtymacji шШ^Муслтщ} 
o m y w cmmko» dvtokiora. 

рпусжущвдл* оо oapowNani /, sjajs ss^rsnacja jest oonDnjywssw osa sosrssn w carjm eye 
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temie, a nie tylko w dalekim i małym regionie detektara, (dat dociera ait wish csatefc 
Bezpośrednio widoeną wada jeat date switbaeaie саам obficat» s powoda danej 

Kesby odwołań od procedur pakiet» geomctryciaego, wyKcsającycn pnańecia ton qaalsh, 
miedsy kaidym sdeneaiem a detektoicm, s regionami modełającymi akład. 

Łatwy do sastoeowania sposób sapobieienia wsrostowi csara oMiciWi saproponowaE 
Hoffman i lang [25], wprowadiaiac estymacje. • róiaych regonów > rósnym praw¬ 
dopodobieństwem, w saleśnosci od ich pofeśenia względem detektora. Moina bowiem 
spodnewać się, *t pnycsynld od sdenea w dalekkb regionach aą aaaiedbywabie male. 
Ocsy wiście wyniki estymacji s róiaych regionów т а м » być odpowiedaio do csestoici sKcsen 
crenormausowaiie. Jedaak okreabaie • góry prawdopodobieństw estymacji nie jest sadsaiem 
łatwym. 

Ućycie estymatora UCP moie prowadiić jadaak taloe do ioayca powaśaydi tr&dnoua. 
Teoretycsnie jeat to eatymator meobdaioay, aieograaicsony, tj. dający poprawnaodpowiedi 
dla nkekoicsonej nctby pnycsyaków, ale aiwkoarłoaa waiiaacjf • powoda aaobKwoea typ* 
r~3. Ola próby o •koacsonej bciebnota, oaobkwoić ta bywa pnycsyaa aieiiycsayck оку-
lacji uacowaaej odpowied», ipowodowaBych tym, ie jeden pnycsyaek od csattki, która 
pnypmdkowo «denyla щ bardao Ыико detektora, moie tdomiaować wwyttlde poaoaiak 
sactane pnyaynki. TnónoiŁ ta wyatspnje ncaególaie caeato w akładadi, gdsie wi$kasoi£ 
necsy wHtego pnycsyakn do odpowieda pochód» od sdenea w regionie bnsidm pnnkta de¬ 
tekcji, gdy tymctaaem więkłiosć Kcsonycb pnycsyaków pocaodń od adenei dafckka. Syta-
acja ta ma miejsce dla pola aentronów termicznych i była ona śiódbn braka powodseaia 
w pierwsKJ seta nassych obficaei. 

J«daa i proponowaayck metod aaikniecia tyck tndaaaci jest [30} caBsowaaie pny-
csyaków do stramieaia acsonych metodą UCF wadłaś kolejayca dróg swobodnyea ( aog. 
tracklengtb-poiat estimate ) samiast obKcsaaia go tylko w paaktacb adenei. lanym spo¬ 
tykanym w nteratune sposobem jest [28] otocseaie detektora panktowego sfera, wewnatn 
której odstępuje «ie od estymacji metodą UCP i stosuje inay sposób Mesenia рмумуаки 
do odpowiedsi ( np. aakladajac pewien określony typ rotldadn atramienia, pnyb&śenie 
dyfutyjne, ntyde metody dyskretnych wspótnedaych Up. ). 

Jeascae inny kłopot pray estymacji statystyesnej wiaśe sie * sbacaeniem praw¬ 
dopodobieństwa rosprossenia pod wymaganym katem pny pomocy aaisotropowyck 
pnekrojów oynnych wyraioaych w fermie wspólcsynników Legendre'n. Jak windomo, 
obcięty ssereg Legendre'a moie dawać ajemne wartości, co prowadti do ajemnycb praw¬ 
dopodobieństw rosprasaania, a w konsekwencji do aanaionyck wyników [33]. 

laną lansowaną ostatnio [9,24] metodą estymacji w obneseniach Monte Carlo jest 
spnęśenie ( ang. coapMng ) > rachanldem prowadaenym metodą dyskretnych współnednyeh. 
Faakcj; sliesajacą, odpowiadającą anaMtycsnema wsorowi na prawdopodobitastwo w 
metodiie PCF, moina dostać nnmerycsnie pny aiydn koda dyskretnych współnednyeh 
i techniki spnakwiwj oparatorowo ( ang. adjoint ). Algorytm spnaaenia w ten sposób 
koda MORSE s kodem ANISN opracowano w ostatnich latach w nassym aespok [17], co 
daje lepmą dokładność niś klasycsna metoda Monte Carlo, ossoednoJć esasn кпвяцпипта 
o n i moifiwoić pnechowaniai wielokrotnego wykonystaaia danych posradnich. Ograakaa-
•iem tej metody jest wymaganie, aby detektor ( sonda ) rospatrywaay był w jednorodny* 
ośrodka niaskoncaonym ( skała, bw warstw ). Spnfieme в program— dwawyaaiaiowym, 
ap. DOT[8]poswohbualaowa£bardsiejreaistycanenMdeie. №eatety wykmcaa to poaa 
moanwoaci aanqrch koaapaterów. Tnaba t ń dodać, ie npnnieaie nmlod Monte Cndo i 
dyskretnych wapóknadnych, pneprowadaone w oparcia o priybniink sabananiowe ( tj. 
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i—ł|p«M« waraabów ta—gon j i i w •Mwfait AnmiUkumamfm mnmkamm bmgowymi w 
•Mbthit |wotU§3f» ), piowada > »«Uiy do wyikćw pnybiioaycfc. SpabUaie safcaeś tego 
pnyUuaai* j « t tiWi— od problemu i tradat do •InateokmM. 



Uzupełnienie 2. 
Przegląd metod poprawiania efektywności obliczeń w metodzie 

Monte Carlo. 

Omówione wyiej tradaosei s estymatorami statystycznymi ora> potrseba 
bezpośredniego modelowania sjawisk w detektone (ap. wychwytu csastek в» pomocy 
gęstości sdeneń ) wskuuj» racaej в» pnewage. estymacji niestatyatycMej. T» jednak dl» 
asyskani» doaiaiecsnej repreceatatywnośd mmi prowaaMĆ do nie»n»Ingowego modelowani» 
procesu transportu ( ang. non-analog random watt ). 

Pierwszym, nieuniknionym i powssechaie akceptowanym odstępstwem od analogowej 
symulacji transportu cząstek jest zastąpienie absorpcji neutronów i fotonów redakcja ich wag 
statystycznych. Drogim jest sztuczne wzbogacenie populacji cząstek mawynowycb w intere¬ 
sujących regionach prsettrseni fazowej ( błuko detektora dla tych energii gdsie odpowiedś 
jert dnia ), w celo pofepeseni» 0tatyftyki. Następnym jeet Mtncsne rabaśanie popnlacji 
ctaitek musynowydi w nieinterenjacyck regionach pneatneni faaowej ( ар. memtiooy 
tenmcsne daleko od detektora ), w cdii н о а с ф Ь е ш » csaaa i pamięci komputera. 

Zubutnie ( ang. Ruaeian roulette ) polega na loaowym "sabuanin" csaatek ( pnery-
waniu ich hietorii) poniśej pewnego progu wagi i w camian ta to pnydfłdamu wyżtiej wagi 
csastkom pneśywajacym. Wabogacame ( ang. splitting ) polega na roMsesepianin hktorii 
o dniej wadie na więcej historii o małej wadse. Operacje te Balety wykonywać oatroinie, 
aby nie sakłócać hcsby csaatek i bilanra wag w systemie i nie •powodować niefiiyonych 
Dieciagloki strumieni» oastek. 

Progi wag ( ang. weight windows ) dobierane s» w uleśnoki od poioienia i en¬ 
ergii csastek, empiryonie ( MORSE ), w оратаи o pnybKione оЬЬскш» pomocnicse 
( SAM-CE, MCNP >, albo «stomatycnie ( nowa generacja programów Moate Carlo ). 
Znboćame lub wsbogacanie w programie MORSE pneprowadsane jest prsy sdaneniack, w 
innych kodach takie prey pnekracsaniu granic sadanych pnes nśytkowntka regionów, co 
połwal» lepiej powiasać iicsebnoić csaatek massynowycb ж Idemnldem ich propagacji W 
prowadsonych prses nas obbcaeniach stosowana była rosyjska nletk» w grapie termicsnej 
w oirodkn skalnym, w cela pnerywasa» daleko od detektora historii csastek, które > praw¬ 
dopodobieństwem 0.999 powinny jmi być wcsesuej saabsorbowane. 

Kolejna metoda redakcji wariancji jest preferowanie losowania dłagich dróg swobod¬ 
nych daleko od detektora lab któtkkk dróg swobodnych ЫЫю detektora ( ang. exponential 
transform, takie path length stretching ) wras в odpowiedni» modyfikacja. wagL Wydhuanie 
łnb skracanie dróg swobodnych moan» tea wiasać • Uerankians. prselot* risjalii wsglgdem 
detektora. Metoda U jert banbo efektywna dla problemów * gfeboka peaetracj». Jednak 
antony programów prisstraegaj» prsed «iywanism jej ińunni usnsi • innymi metodami 
redakcji wariancjŁ Dla małych «kładów t nciekajacyuń csattkami forso> sis Ъмтгапк 
•denea wewoatr» okłada, • rrtwnncsi—j tsdakcj» wagi o mawdopodopbirfstwo «cwcski 
( ang. noa-teakage option ). 

Metodanajbardnejogóbajt*loiowamesrotUndowsmodyikamaych(nng. biasing, 
importance sampling ). Technika, ta, polega na fastipisaia losowania • i i j i пицц rosldada 
F(p) ( p j e * elementem praestneni lawwej ) fasowaniem i naUada "pojadanego* ( ang. 
bias, importance mactioa ) G{p), pisy jadnocaennej modyfikacji wagi csastki maaaynowej o 



czynnik F(p)G(p), tak aby caika s całego rozkładu była zachowana. 
Program MORSE poiiada opcję pozwalająca używać przesuniętych rozkładów ener¬ 

getycznych dla widma źródła i locpranania miedzygrnpowego. Funkcję ważności trzeba 
dobierać empirycznie, co jest uaażhwe i niejednoznaczne. W celu poprawienia efektywności 
obliczeń, wprowadziliśmy iei własna, poprawkę poswalajac* losować zmodyfikowany rozkład 
kierunków emisji neutronów se irodła, zamiast fizycznego rozkładu izotropowego, używając 
jako funkcji ważności rozkładu liniowo anuotropowego w kierunku detektora. Operacja ta 
przyniosła największa konyfć dla detektora odległego 35 cm od iródia, gdzie wariancję 
wyników udało «ic zredukować tym «poeobem czterokrotnie. 

Nowrae kody Monte Carlo poudaja opcję pozwalając» na obliczanie funkcji ważności 
przy użyóu wczytanych na wejkin ttnimieni zprzeżonych ( ang. adjoint), otrzymanych up¬ 
rzednio metody, dyakretnych wtpólnednych dla podobnego układu, lecz o uproszczonej bu¬ 
dowie geometrycznej ( ndowodnkwo teoretycznie, ie itrumień $praeżony jeat idealna funkcja 
ważności dając* w ZMtoaowania zerowy wariancj;, jednak obliczanie go w pdnym układzie 
jest kłopotliwe ). W «atiozowaniu do obliczeń geofizycznych ( kalibracja dwudetektorowej 
toady objętościowej dla pomiaru porowatości «kał ) efektywny przykład sprzężenia w ten 
•poiób kodu Monte Carlo SAM-CB s kodem dwuwymiarowym dyskretnych współrzędnych 
DOT podali Effis et al. [9]. Niestety programy te przerastają możhwosci naezyci' kom¬ 
puterów, a wprowads«nie podobnych modyfikacji do programu MORSE byłoby bardzo pra¬ 
cochłonne. 
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poiowatośd i średnic odwiertu 

8. Wynild оЫкжеп dla itrumieai» neutionów termicsnych, «tnunieni» całkowitego neu¬ 
tronów i odpowiedti Kcinik» helowego w modela układu sonda-odwiert-ikal» 



Tabel» 1. Wybasborów«yatemowyck<Uaob)ic>eimkoiiip«teneCYBERT3 

Nacw» sbior* 

DŁC31 
MORSER 

unPSŁIR 
JBVXU1/U7 

COMBINA 

XCHKRAB 

XSECB 
DCXCHEK 

DEXCHEK 

WOOLDAT 

SCOPECC 

DECK66 

Noanik 
mfbr-
maeji 

'•^ni 
dysk 

dyak 

dyak 

dyak 

dyak 
dyik 

dyak 

dydt 

dyek 

dyak 

Zawarta* 

btbaoieka DŁC-31 
podprogramy łtóókrmt dl» 
поЫбт: MORSE, XSEC, 
XCHEKR, SAMBO, CG, 
PICTURE 
Ublintekm MJMBWIIM» 
bisarayck dl» igodslów j . w. 
MORSE - program аЫо-
btay poiegmeatowasy 
XCHEKR - pragnuB al»o-
latay powgncatowaay 
XSEC - program biaany 
pnektoje csyaae małe-
riafawe ( porowatość 19%) 
pnekroje оуаве mate-
liałoiie ( porowatość 38% ) 
dyrektywy do 1Ц11Ш-
tacji programów MORSE i 
XCHEKR 
l i • • 1 • i • 1 • • • i i • • 11 • • • i • fm i 

Karty aterajace progtamow 
wayatemieSCOPE3.4 
•ettawy daayea 
wejkiowycb wiytkomik» 
do pŁogiaiiww 

Orgaauacja* 

dasebiaane 
UPDATE 

EDTTLIB-U4PR 

LOADER/SEGLOAD 

LOADER/SEGLOAD 

PTN compiler 
danebmanie 

daaebuane 

UPDATE 

dane kodowMK 

UPDATE 

Oolć 
iaibr-

macji** 

50 
13 

16 I V 

7 

5 

2 
7 

7 

1 

1 

4 

* - юЬасв SCOPE 3.4 Operating SyMem Mamai [rcŁ29] 
* . wtimowayckieda<MtkackRBS[reŁ39] 
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Tabel» 2. UaU rotopów doatejwycfa w bttdioiece duqrch DLC-31 [11] 

Lp. 

1 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
S. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
16. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

bołop 

2 
XH 
SH 
•Li 
łLi 
•Be 
log 
"В 

*4N ио 
"О 
l . F 

"Al 

»ca 
• 1 V 

Id«atyfibtory •» talmie 
(dla w*p. I^embe'» Po - Pj) 

3 
2 - 5 
6 -9 

10-13 
14-17 
18-21 
22-25 
26-29 
30-33 
34-37 
38-41 
42-45 
46-49 
50-53 
54-57 
58- 61 
62-65 
66-69 
70-73 
74-77 
78-81 
82-85 

FWBIKJ» waifc* prey 
feedBiowania po energii 

4 
l /E 

1/Б 
l /E 

l/E 
l/E 

l/B 

l/E 
l/E 
l/E 
l/E 
l/E 
l /E 
l/B 
l/E 
l/E 
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Т»Ы»2. Сад date? 

Lp. 

1 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 

botop 

2 
иСг 
"Ma 
*Fe 
MNi 
«Ou 
«Mo 
m T ł 
i « 2 W 
i « w 

m w 
»»pb 

*»!! 
3»p„ 
««Ра 
"Ar 
« T i 

"rGd 
Slp 
sag 

urB» 

Identyfikatory а» Ыпме 
(dl» wap. L^end»'» Po - Ps) 

3 
86-89 
90-93 
94-97 
98-101 
102-105 
106-109 
110- 113 
114- 117 
118-121 
122-125 
126-129 
130-133 
134-137 
138-141 
142- 145 
146-149 
150-153 
154- 157 
158 - 161 
162-165 
166-169 
170- 173 

Ftmkej» «as»c» pny 
endłuow»iini po cncigu 

4 
l/E 
l/E 
l/E 
l /E 
l/E 
l /E 
l /E 
l /E 
l /E 
l /E 
l/E 
l/E 
. 

l /E 
l/E 
. 

l /E 
l /E 

-
l /E 



1ЬЫ1»3. Or • ЫЫМм* DLC-31 [nrfll] 

Namer grupy 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

вот» gramie* 
«eign [eV] 

1.98 х 107 

1.69 x 10r 

1.49 x 10T 

1.42 X 10T 

1.38 x 10r 

1.28 х 10' 
1.22 х 107 

1.11 X 10T 

1.00 X 10T 

9.05 x 10* 
8.19 x 10* 
7.41 X 10* 
в.38 X 10* 
4.97x10* 
4.72x10* 
4.07 x 10* 
3.01 X 10* 
2.39 X 10* 
2.31 X 10* 

Niragniy 

90. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
S3. 
34. 
35. 
36. 
37. 

Gómgnain 
«Mig» [*VJ 

1.83 x 10* 
1.11 x 10* 
5.50 x 10* 
1.58 x 10* 
1.11 x 10* 
5.25 x 10* 
2.48 x 10* 
2.19 X 10* 
1.03 X 10* 
3.35 x 10* 
1.23 x 10* 
5.83 x 10* 
1.01 x 10s 

. 2.90 x 1(Й 
1.07 х 10* 
3.06 х 10* 
1.13 X 10* 

4.14 X Ю-1 



Tabel» 4. CSeetofci tlfinnntów w materiałach, preyjęte dl» oblirueń testowych 

Element 

H 
0 
Na 
Al 
Si 
К 
Ca 

Geatoić 
( g / « n ł ) 

Całkowity 
pnekrój 

csynny o. 
termicmych 

Piiekiój csynny 
na absorpcję •». 

termiccnych 
( cm-» ) 

Material 
Piaskowiec 1 

(porowatość 19%) 
1)сЫ 

wagowy 
( % ) 
0.8 
55.5 
0.1 
0.6 
42.5 
0.3 
0.2 

Geetoić 
atomowa 

(1034atom6w/cm}) 
0.011300 
0.049500 
0.000089 
0.000301 
0.021680 
0.000112 
0.000062 

2.387 

0.745 

0.006 

Piaskowiec 2 
(porowatotf 38%) 

Udtiai 
wagowy 

2.1 
59.2 
0.1 

38.6 

Geatoić 
atomowa 

(103ł»tomów/cmł) 
0.025310 
0.045430 
0.000039 

• 
0.01694 

-

2.053 

1.348 

0.009 

Pineska wiertnic» 
(HaO) 

Udiial 
wagowy 

11.1 
88.9 

GeatoM 
atomowa 

(lO^atomów/cm^ 
0.066480 
0.03Э24О 

-

1.000 

3.116 

0.018 



Tabela 5. Porównanie wynikdw teatowycb ( itmmkn mmtroaów йггакгаусЬ w jadaondaym, 
шмковсюаут oirodku s pia»kowca о porowatofci 19%, w [ n/cma • • J ) шуйсмусЬ roiaymt mttodani 

Odtegkrfć 
odśródkr 

(cm) 

10 
20 
30 
40 
SO 
60 
70 
80 
90 
100 

długoM relaksacji* 
polan, tennkuych 

A(cm) 

Ref.22 

6.46 
2.8» 
1.04 
3.50 
1.09 
3.25 
1.12 
3.49 
6.07 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

ю-* 
ю-* 
ю-* 
ю-» 
ю-» 
io-« 
10"* 
ю-' 
1 0 -

14.7 

A N I S N 

1.23 
7.09 
3.32 
1.37 
5.21 
1.89 
6.70 
2.30 
7.01 
1.12 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

ю-* 
ИГ* 
ю-* 
ю-* 
ю-» 
10"» 
W"» 
10"* 
10"T 

ю-» 

17.3 

МО RSE 
estymator 

•Utyatycsay 
(I 

1.52 
1.74 
5.53 
1.12 
6.94 
3.07 
1.C4 
2.20 
2.37 
2.05 

F 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

J ) 

ю-* 
10"* 
10-* 
ю-* 
10"* 
ю-* 
ю-* 
ю-* 
ю-» 
ю-* 

MORSE 
«ttymator 

•Utyttycsay 
( I P 

2.64 X 
6.54 X 
1.19 X 
4.29 X 
7.49 X 
1.36 X 
1.92 X 
2.22 X 
2.16 x 
1.89 X 

• 

ю-* 
ю-» 
ю-» 
10"* 
10"* 
ю-* 
ю-» 
ю-» 
ю-1 

ю-» 

МО RSE 
«atynaator 

dróg 
•wab adiydi 
«objftoid 

6.66 
4.67 
2.81 
1.53 
4.71 
9.40 
1.77 
6.10 
1.50 
2.39 

X ИГ* 
x 10-* 
X 10-* 
X 10-* 
x 10"» 
x W* 
X lOT* 
Х 1 0 - ' 
x 10"* 
x 10-' 

16.4 

МО RSE 
•atymtot 
8V 
•d 

6.64 
4.26 
2.77 
1.43 
4.66 
1.03 
1.44 
5.74 
1.85 
1.26 

ito 
HI 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Id 

io-« 
ю-* 
w-* 
»-* io-« 
10"» 
10"* 
io-ł 

1 0 -
10-' 

>6.9 

* - 1 dopaaowania do formuły: #(r) = const • J^y 
Uwaga; W tabeli nie podano wariancji wyników programu MORSE, gdyś estymacji analogowej dokonam a» 
kalkulator» na podstawie statyityk idenen drukowanych na końcu programu i вк dytpomMraao oddńebf 
•Utyityka > pONciegóInych batchów. Procedury dla eatymacji analogowej idecydowano mą wprowadaić do 
programu dopuro po lakodueniu testów, w dabiym etapie tej pracy. 



> RSIC/OUa 

Odhgfcxtt 

odfcódb 
w powiatnn r 

( m ) 

50 
75 
100 
150 
300 
«00 
700 
900 
1300 
1500 

Irfdfe 

R3IC 
(«rtjrmrfflt 

ретЬпЛш*, 

9.06 X 10- ł 0 

7.вв Ж 1 0 - " 
9.19 к lO"10 

2.08 x 10-°» 
9.48 x 10-10 

8.95 x 10- w 

3.95 х 1 0 - и 

2.52 х 10"10 

9.64 x 10-" 
4.11 X 10-" 

4*!3 /cm» ni/ 

14M.V 

} 

I P J 
(тЛутаЛш 

5.06 х 10-» 
5.58 x 10-ł0 

5.70 x W"10 

7.95 x 10-» 
6.41 X 10-10 

5.56 x 10-" 
2.19 x 10-" 
1.03 x 10-» 
1.17 х 10-ю 

1.01 x J0-w 

P 

- * . faódb 

RSIC 

MMtBCl 

7.42 x 
8.13 x 
1.34 X 
4.21 x 
233 x 
3.51 x 
2.26 x 
1.53 x 
5.56 x 
2.67 x 

Balot 

niemy) 

Ю-" 
Ю-" 
10-" 
ю-" 
ю-» 
ю-" 
ю-" 
ю-» 
io-u 

ю-" 

мривкм 

I F J 
( estymator 

•iaiyaiyciny ) 

4.87 x 
5.93 x 
8.30 ж 
1.63 X 
3.89 x 
1.46 x 
2.43 x 
3.18 x 
1.63 x 
1.63 x 

ю-» 
Ю-" 
Ю-» 
ю-" 
10- : l 

ю-" 
ю-" 
ю-" 
ю-" 
ю-" 



:odwicrta 
i w objstośc) odwiaris dab 

Uwag* Viywita pod—t •» w wlalk w ig l»M, »unnlfacMn— •» j«d*ortkt objUofci 
odwitfta i M jadaa M i m * * • » W A B - B « . Usyakaa* acatafy mrtod* riksadb drfg 
mobodajdk w objftotfa rtgjo— ( odwiarta ) 

Śnduc* 
odwiertu 
(a.) 

» 
18 
34 

19% 

а.70 
1.S7 
1.31 

2.10 
1.74 
0.91 



Tabel» 8. Wjnaiki obacaetf dl» «tniiwnii oentroańw termicsnych, atrnmienia 
ultiiiligii neutronów i odpowiedni Kcnika helowego, w modeht układu 

Uwaga: Wyniki w Ы ш ш # м dotycsa. całkowitego «tnunienia neutronów [n/cm3], w 
*u «tntmieni» w grapie termkiaej [n/cm3] ( 0.41 - 0.01 eV ) i w kolumnie K3Bt 

ЬсшЪу reakcji JHe(n,p)/l g JHe. Waiyatkie te odpowiedsi ч catt» po оОДою detektora 
i aa «DOttnałbowan* na jedea aeotron «ródla ^'Am-Be. Wymiary i poioieaie detektorów 

inne tacsegóty оЫкае̂  podane *a w roadłiaie 7 opracowaaia. 

Piariwwiec o porowatości 19% 

Detektor 

1 
2 
3 

Odległoić 
śródlo-fa.det. 

(cm) 

27.S 
42.5 
57.5 

4.47 X 10"1 (.13 )* 
3.17 X W7 (.27 ) 
2.24 x 10-» (.52 ) 

«u 

2.95 x 10~l (.18 ) 
2.00 X 10"* (.35 ) 
1.28 X 10"a (.64 ) 

Rj»c 

2.71 x 10» (.17 ) 
1.77 X 101 (.35 ) 
1.15 (.64) 

Piaskowiec o porowatości 38% 

Detektor 

1 
2 
3 

Odległość 
•ródJo-er.deŁ. 

(cm) 

27.5 
42.5 
57.5 

1.79 х 10"1 (.13 ) 
2.81 x 10-* (.«1 ) 
2.96 x 10-* (.62 ) 

1.07 х 10"1 (.17) 
2.36 x 10-3 (.70 ) 
2.03 x W* (.78 ) 

Язя. 

9.43 x 10ł (.17 ) 
2.05 x 10ł (.70 ) 
1.41 x 10~ł (.78 ) 

* - wsgledne odchylenie •Undartowe 
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ys . Ą* Schecat ideowy algorytmu «1С 

core random walk analysis 

source 
«pectrum 

selects randomly 
source emission 

total 
sress-section 

geometry 
data 

geometry 
data 

absorption 
cross-section 

scattering 
Cl©ss-sectioii 

selects randomly 
next free-flight path 

YES 

NO 
changes weight by non-
absorption probability 

YES reaches weigh 
threshold? 

selects randomly after 
-collision energy and 
direction, secondaries 

XE& reaches ener 
t'.ires.ioid? 

uncollided 
scoring 

tracklength 
scoring 

surface-cross» 
scoring 

leakage 
scoring 

absorptior 
rate scoring ing| 

collision 
scoring 



DLC-31 
data 
library 

user 
routines 

CYBER 
LOADER 
SEGLOADl 

MORSE 
cross 
sections 

set-up 
porosity: 
preasure 

e.t.c. 

printout 
of scored 
results 

MQRSLIB 
program 
library 

J 
user - imput data 

-source posit';-
and spectrurr 

~geometry 
description 

- detector 
positions 
and responses 

-control 
parameters 

Rys.2. 

System programów i zbiorów danych używanych w tej pracy 



'piaskowiec 
proznta 1+19% obj. 

detektory punktowe 

^regiony dla 
лг zliczania 

liczby zliczeń 
i dróg swobodnych 

R=WOcm 

źródło punktowe 
izotropowe Am - Be 

Rys.3. 

Model nieskończonego jednorodnego ośrodka skalnego 
stosowany w obliczeniach testowych / różnymi metodami / 



Ю 9 

о 

•о о 

ю 
ю 

л. к 

i 

\ 
t 

. MORSE - RSIC 
x MORSE-IF J 

4 
x \ 4 \ 

\ \ 1 
\ \ 

\ \ 
4 \ 

• 

500 1000 1500 r[m] 

Rys.4. 

Porównanie wyników obliczeń dla problemu testo.^t^o z CMM/-.óIv.' 



\ 
punkt 

zderzenia j 

kierunek 
cząstki po 
•zderzeniu kąt ^ 

r rozproszenia 
do detektora 

detektor 
punktowy 

\ 

kierunek cząstki 
przed zderzeniem 

Hys.5. 

Położenie pun.-:-u zderzenia i detektora ila 
estymacji me-odą następne; drcci swobodne; 



•с 
о 
О 
9-

5 ю-3 
(V) Ю 

Ат-Ве 

i i i. 

t'.VZ. О 

241 • idmc snergetyczns źródła Aci-Be 



u 

Юст 
jOOcm * ? 

piaskowiec & 
49/38% * , 
wody . ' 

o 

- ' I : 

detektory 

objętościowe 

filtr Fe 

źródto 
punktowe 
izotropowe 
Am-Be 

płuczka 
wiertnicza 

Rys.7. Model układu sonda - odariert - skała 
przyjęty w obliczeniach MC 



I s 
I 
<b 

Rys.8. 

65 
* 

л 

• 

• 

Wzglcdno 

647 

0 

Д 

i 

1000 

1208 

0 

A 

odchylenia standardowo 

2000 
\) funkcji 

1859 

o 
•f 
A 

czas 
2446 obliczeń fs) 

0 

A 

3000 nczba historii 
c;-:asu obliczeń /ilości historii/ 


