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ABSTRACT 

 
The MCNPX (Monte Carlo N-Particle eXtended) can be used to simulate the transport of several types of 

nuclear particles, using probabilistic methods. The technique used for MCNPX is to follow the history of each 

particle from its origin to its extinction that can be given by absorption, escape or other reasons. To obtain 

accurate results in simulations performed with the MCNPX is necessary to process a large number of histories, 

which demand high computational cost. Currently the MCNPX can be installed in virtually all computing 

platforms available, however there is virtually no information on the performance of the application in each. 

This paper studies the performance of MCNPX, to work with electrons and fótons in phantom FAX06 on two 

platforms used by most researchers, Windows  and Linux. Both platforms were tested on the same computer to 

ensure the reliability of the hardware in the measures of performance. The performance of MCNPX was 

measured by time spent to run a simulation, making the variable time the main measure of comparison. During 

the tests the difference in performance between the two platforms MCNPX was evident. In some cases we were 

able to gain speed more than 10% only with the exchange platforms, without any specific optimization. This 

shows the relevance of the study to optimize this tool on the platform most appropriate for its use.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A tecnologia nuclear vem se desenvolvendo muito nos últimos anos e a pesquisa sobre este 

tema tem se tornado cada vez mais relevante em todos meios da sociedade. As aplicações da 

energia nuclear têm tornado coisas que antes julgava-se impossíveis cada vez mais reais. A 

medicina nuclear hoje tem espaço fundamental nos investimentos dos governos de todo o 

mundo. Mas para poder trabalhar com segurança em meios com exposição nuclear, é preciso 

buscar meios de se precaver e antecipar reações e possíveis efeitos colaterais. Os estudiosos e 

pesquisadores entendem e buscam meios de fazê-lo, porém quase sempre dependem de 

tecnologia que, ainda não possuímos. Então se faz necessário buscar meios de otimizar nossa 

tecnologia ou o uso desta para suprir as necessidades encontradas. 

 

Para se precaver e medir futuras exposições a meios radioativos existem muitos programas e 

técnicas conhecidas, geralmente usando dados determinísticos. Entretanto, quando não se 

pode usá-lo nos deparamos com a necessidade de usar meios probabilísticos confiáveis para 

substituí-los. Métodos probabilísticos podem ser extremamente confiáveis e exatos, como é o 

caso do MCNPX, mas para isso é necessário grande poder computacional envolvido.  
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Este trabalho de pesquisa busca encontrar meios de diminuir o custo computacional ou 

escolher a melhor forma de executar o MCNPX para que este custo seja minimizado. 

 

 

2. O MCNPX 

 

O MCNPX (Monte Carlo N-Particle eXtended) pode ser usado para simular, através de 

métodos probabilísticos, a migração de diversos tipos de partículas nucleares (elétrons, 

fótons, nêutrons) em um meio material [1]. O MCNPX ainda utiliza amplas variações de 

energia e é capaz de interagir com inúmeros materiais nas mais diversas geometrias [2]. É 

amplamente utilizado para resolver problemas de transportes de partículas que não podem ser 

modelados por códigos baseados em métodos determinísticos [2]. A técnica utilizada pelo 

MCNPX consiste em seguir a historia de cada partícula desde sua origem até sua extinção 

que pode ser dada por absorção, escape ou outros motivos. Vale ressaltar que a simulação 

tridimensional utilizada no MCNPX é uma ferramenta muito importante em diversas 

aplicações como medicina e física nuclear. Através dela pode-se conseguir informações 

fundamentais sobre o perigo da exposição de materiais em locais onde há risco de 

concentração de energia nuclear proveniente de determinada fonte identificável. Para obter 

resultados precisos nas simulações realizadas com o MCNPX é necessário processar um 

grande número de histórias, o que demanda alto custo computacional. É importante salientar 

que o alto custo anteriormente referido significa algo equivalente a semanas de 

processamento para se ter dados comprovadamente confiáveis. Porém, muitas vezes, é 

desejável que a simulação obtenha o resultado em menor parcela de tempo.  

 

Para esta pesquisa foi utilizada a versão 2.6.0 do MCNPX. Esta pode ser instalada em 

praticamente todas as plataformas computacionais que existem no mercado, entretanto é 

escassa a informação sobre o desempenho e otimização do aplicativo em cada uma delas. 

Visando aperfeiçoar o uso desta ferramenta faz-se necessário estudar seu comportamento e 

desempenho computacional nas principais plataformas utilizadas para realizar cálculos 

científicos, especificamente o desempenho entre os sistemas operacionais Windows e Linux. 

Portanto, o objetivo desta pesquisa é conhecer, o comportamento do MCNPX ao trabalhar 

com elétrons e fótons em ambas as plataformas usando várias energias e diferentes 

quantidades de histórias. O desempenho do MCNPX foi medido através do tempo de 

processamento gasto para executar uma simulação, tornando a variável tempo a principal 

medida de comparação. 

 

 

3. ARQUIVO DE ENTRADA 

 

As simulações foram feitas usando o fantoma FAX06, delimitando a simulação apenas aos 

órgãos da cabeça. O fantoma FAX06 é a versão mais recente do fantoma tomográfico FAX. 

Nesta nova versão foram incluídas estruturas como os brônquios, a mucosa oral, a vesícula 

biliar, os nodos linfáticos, a próstata e as glândulas salivares que não estavam contidas nos 

fantomas originais. O fantoma FAX06 possui a massa dos órgãos e tecidos em concordância 

com os valores de referência da ICRP 89 [3] (International Commission on Radiological 

Protection), o que faz com que os dados obtidos na pesquisa sejam considerados válidos para 

futura análise de eficácia do MCNPX. Assim como para ser usados como parâmetros 

comparativos entre o MCNPX e outras ferramentas com mesmo propósito. 
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A figura 1 exibe um corte na parte do fantoma FAX06 usado nos testes. É possível ver 

importantes órgãos da cabeça. 

 

 

 

 
Figure 1.  (a) Vias aéreas extratorácicas. (b) 

Imagem transversal entre a boca e a passagem 

nasal 

 

 

 

4. METODOLOGIA E EXECUÇÃO DOS TESTES 

 

Dividimos os testes em quatro faixas de energia: 0.1MeV, 1 MeV, 10 MeV e 30 MeV, e seis 

quantidades de histórias: 1,00E+03, 1,00E+04, 1,00E+05, 1,00E+06, 1,00E+07 e 1,00E+08. 

Foram realizados experimentos numéricos com Windows XP 32 bits, Linux Fedora 9 32 bits 

e Linux Fedora 9 64 bits. Todos os experimentos foram feitos em máquinas com a mesma 

configuração de hardware e com o uso exclusivo do sistema para o processamento do 

MCNPX. Visando garantir a fidelidade nas comparações entre as plataformas cada corrida foi 

executada três vezes para então ser realizada uma análise estatística sobre as tomadas de 

tempo obtidas. Para escolher o método de medida de tempo mais confiável, comparamos os 

resultados obtidos entre o tempo dado pelo próprio MCNPX e medidas de tempo através do 

Sistema Operacional. Os tempos obtidos em ambos os métodos foram idênticos, sendo assim 

optamos por utilizar o fornecido pelo próprio MCNPX. Cada máquina usada nos testes era 

composta por um processador Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz, cache L2 com 2048 KB 

e suporte a 64 bits e 32 bits. 

 

O MCNPX vem previamente compilado e com executável otimizado para plataforma 

Windows, não sendo necessária nova compilação, pois esta seria ótima para testes em modo 

serial [4]. Já para executá-lo no Linux, é necessário compilá-lo no sistema, este foi compilado 

de maneira simples, sem qualquer diretiva de otimização. O primeiro fato a se observar na 

execução dos testes nas plataformas está no fato do Linux permitir a execução do MCNPX 

com prioridade máxima, fazendo que este monopolize o processador durante a maior parte do 

tempo que está sendo executado. Até mesmo a interface gráfica da plataforma pode ser 

desativada para não interferir no processamento. Enquanto no Windows o mecanismo não é 

tão eficaz, o sistema de prioridade do Windows se torna falho com o tempo, deixando às 

vezes o processador ocioso e liberando pouco processamento ao MCNPX. Além disso não é 

possível desabilitar a interface gráfica e manter todos os recursos, como no Linux. 
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Durante o ciclo de testes confirmamos a diferença de desempenho entre as plataformas. O 

Linux se mostrou, na maior parte das simulações, mais eficiente que o Windows. O Windows 

32 bits só mostrou desempenho melhor que o Linux 32 bits usando elétrons, onde foi cerca de 

2% mais rápido. Mas em todos os outros testes o Linux 32 bits foi, em média, 8% mais 

eficiente que o Windows 32 bits. Com a plataforma Linux 64 bits a diferença foi ainda mais 

acentuada, conseguindo um desempenho médio 10% superior ao Windows 32 bits na maioria 

dos testes. As Tabelas 1, 2 e 3 mostram os tempos de colhidos de cada execução do MCNPX. 

 

 

 

Tabela 1.  Tempo de execução no Linux 32 bits (tempo em minutos) 

 

  Quantidade de Histórias 

1,00E+03 1,00E+04 1,00E+05 1,00E+06 1,00E+07 1,00E+08 

Fótons a 10 
MeV 

0,5317 0,5718 1,4283 9,6442 91,0412 904,9052 

Elétrons a 30 
MeV 

0,574333 0,7705 2,851667 23,228667 227,449833 2270,594333 

Fótons e 
Elétrons a 10 

MeV 

0,5752 0,6508 1,4727 9,7307 92,7447 922,8518 

 

 

 

Tabela 2.  Tempo de execução no Linux 64 bits (tempo em minutos) 

 

  Quantidade de Histórias 

1,00E+03 1,00E+04 1,00E+05 1,00E+06 1,00E+07 1,00E+08 

Fótons a 
10 MeV 

0,5022 0,5732 1,4027 9,7512 93,4522 923,2867 

Elétrons a 
30 MeV 

0,551 0,741833 2,528 20,3103333 198,5823333 1974,089833 

Fótons e 
Elétrons a 
10 MeV 

0,5545 0,6275 1,4723 9,8458 93,2860 929,2612 

 

 

 

Tabela 3.  Tempo de execução no Windows 32 bits (tempo em minutos) 

 

 Quantidade de Histórias 

1,00E+03 1,00E+04 1,00E+05 1,00E+06 1,00E+07 1,00E+08 

Fótons a 
10 MeV 

0,5320 0,5968 1,4907 10,4570 99,8357 990,4283 

Elétrons a 
30 MeV 

0,617667 0,796667 2,8045 22,649 221,346667 2205,016667 
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Fótons e 
Elétrons a 
10 MeV 

0,6005 0,6792 1,5777 10,8107 102,7878 1023,9067 

 

Vemos claramente a diferença de velocidade entre as plataformas, trabalhando com elétrons a 

30 MeV o Linux 64 bits foi quase 231 minutos mais rápido que o Windows, o que significa 

um ganho de mais de 10%. 

 

Os gráficos 1 e 2 demonstram de maneira mais simples o ganho das plataformas Linux em 

relação ao Windows, assim como o ganho do Windows em alguns poucos casos. 

 

 

 

 
 

Gráfico 1.  Relação de desempenho entre as 

plataformas ao trabalhar com elétrons a 30 MeV, 

normalizados pelo tempo obtido no Win32 
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Gráfico 2.  Relação de desempenho entre as 

plataformas ao trabalhar com fótons a 10 MeV, 

normalizados pelo tempo obtido no Win32 

 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

O uso do MCNPX é de suma importância no meio científico e conhecer em qual plataforma 

ele é executado com maior eficiência permitirá realizar simulações probabilísticas mais 

apuradas. Os resultados deste trabalho evidenciam a superioridade da plataforma Linux 64 

bits em relação ao Windows, pelo qual incentivamos aos pesquisadores a aderirem ao uso 

desta plataforma. Os desdobramentos futuros desta pesquisa é avaliar o desempenho do 

MCNPX em máquinas multi-processadas, sejam máquinas de memória compartilhada ou 

máquinas de memória distribuída. 
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