
 های داده برای جداول انتقال فوتواتمیبلوک

ها عبارتند از: (. اطالعات موجود در بلوک=5NTYشوند )ده بلوک داده در جداول انتقال فوتواتمی یافت می

و اثر فوتوالکتریک؛ توابع پراکندگی و سطوح مقطع برای پراکندگی همدوس و غیرهمدوس، تولید زوج، 

های انتقال انرژی، کنند. دادهنیشینا و تامسون را اصالح می-دیفرانسیلی کالینفاکتورهای فرم که سطوح مقطع 

تعریض دوپلری فوتون. ده بلوک داده در ادامه با های پروفیل پوستۀ کمپتون برای های فلوئورسنت، و دادهداده

 اند.ها را پیدا کرد، آمدهتوان جزئیات فرمتتوضیحات خالصه و جدول اعداد که در آن می

سطوح مقطع همدوس، غیرهمدوس، فوتوالکتریک و تولید زوج است که همگی  حاوی – ESZGبلوک  .1

 F.27همیشه وجود دارد. جدول  ESZGاند. بلوک در یک شبکۀ انرژی مشترک به صورت جدول درآمده

 را ببینید.

توابع پراکندگی غیرهمدوس است که برای اصالح سطوح مقطع دیفرانسیلی  حاوی – JINCبلوک  .2

 ببینید. F.28همیشه وجود دارد. جدول  JINCبلوک شوند. نیشینا استفاده می-کالین

فاکتور فرم منسجم است که برای اصالخ سطح مقطع دیفرانسیلی تامسون  حاوی – JCOHبلوک  .3

 را ببینید. F.29همیشه وجود دارد. جدول  JCOHشود. بلوک استفاده می

𝑁𝑋𝑆(4)اگر  JFLO. بلوک استهای فلوئورسنت داده حاوی – JFLOبلوک  ≠ . باشد وجود دارد 0

 را ببینید. F.30جدول 

در هر  𝐻𝑎𝑣𝑒 ،MeVشود. واحدهای لگاریتمی بین دو عدد گرمایش مجاور انجام می-درونیابی لگاریتمی

 اند.جدول بندی شده ESZGبرخورد هستند. اعداد گرمایش در شبکۀ انرژی داده شده در بلوک 

ای، در محاسبات عدد گرمایش کل فرض شده است که همۀ ذرات ثانویه، شامل های فوتوهستهبرای داده

کنند. بر اساس ای منتقل میرا به صورت محلی و لحظه انرژی ها، آلفاها و غیره،ها، پروتونها، فوتوننوترون



تواند با تفریق انرژی میانگینی که ذرۀ ثانویه به مقدار کل شوند، این مقدار میاینکه کدام ذرات منتقل می

 شود.ذخیره می PHN(J)کند اصالح کرد. این عدد میانگین گرمایش ذره در بلوک مناسب اضافه می

با استفاده از عدد  MTRتوان در بلوک محصوالت واکنش مورد نظر را می سطوح مقطع تولید برای .4

ZA  در جای عددENDF MT  به صورت لیست درآورد. سطوح مقطع تولید برای انتقال معتبر

 شونداستفاده می FMنیستند و فقط به عنوان ضریب شمارش 

 


