
Siden forelesningene vil kombineres med øvinger der Monte Carlo programmet EGSnrc benyttes, er 

det behov for å ta med egen laptop (evt sitte med en annen som har laptop) – og der EGSnrc er 

installert. Følgende dokument tar deg gjennom installasjonsprosessen: 

Installere EGSnrc på Windows10 (utfyllende kommentarer til installasjonen som oppgis på nett) 

1. Gå til siden https://github.com/nrc-cnrc/EGSnrc/wiki/install-EGSnrc-on-windows 

2. Følg anvisningene for installasjon. Hvis du er over snittet datakyndig, vil du sannsynligvis klare 

det direkte derfra. Under følger noen kommentarer for de som tenker de kunne trenge det. 

EGSnrc er en gratis programvare for å kunne gjøre Monte Carlo simuleringer av strålingstransport i 

ulike medier. Programmet består av ulike moduler, som følger med pakken. PC en din må ha ulike 

kompilatorer, og det må lastes ned og installeres før selve programmet installeres. 

Installasjonsguiden deler prosessen inn i 3 trinn. Noen ytterligere kommentarer er gitt her: 

 

1. Installasjon av kompilatorer.  

Det bør fungere greit å laste ned og installere MinGW-w64 som vist i installasjonsguiden. 

Denne kan legges på default-stien, eller i praksis hvor som helst på maskinen din. Du må 

deretter sette ‘PATH’ slik at kompilatorene blir tilgjengelige. Forhåpentligvis har du 

administratorrettigheter på PC en din, og du må da finne «Systemkonfigurasjon» ved å søke 

med forstørrelsesglasset i menylinjen, gå til fanen ‘verktøy’ og velg ‘Systemegenskaper’ – 

trykk ‘Start’. Videre velger du ‘Avanserte systeminstillinger’ og finner ‘Miljøvariabler’ – og 

følger videre installasjonsguiden (det finnes også andre veier for å komme til 

‘Miljøvariabler’). 

 

Sjekk så at kommandoene ‘gcc –v’ osv. fungerer ved å åpne ‘Ledetekst’ (kommandovindu) og 

trykk ‘c\’ for å komme til C:\ - skriv deretter inn kommandoene ‘gfortran --version' osv. som 

beskrivet i veiledningen. 

 

Det viste seg da jeg skulle installere dette, at jeg behøvde å installere «git» også. Dette gjør 

du ved å google «git download», finne en side for å laste ned programvaren og installere det 

et eller annet sted på maskinen (jeg brukte alle default settinger som kom opp – det var 

mange valg en kunne ta). Jeg trengte å restarte maskinen etterpå. Sjekk at ‘git’ virker ved å 

skrive ‘git --version’ i kommandovindu etter installasjonen.  

 

2. Laste ned EGSnrc 

Kjør kommandoene i kommandovindu, som beskrevet i guiden. Jeg installerte programmet 

rett på D:\ - altså gikk jeg dit ved å skrive ‘cd d:’ og fortsatte med kommandoene derfra. Da 

lastes EGS-filene inn på en katalog rett under D:\ (dette kan selvfølgelig gjøres andre steder 

også). 

 

3. Konfigurer EGSnrc 

Last ned installasjonsprogrammet for EGSnrc som beskrevet. Du skal velge en variant med 

Windows hvis du følger denne varianten (dette er beskrevet). Her må du sette 

«HEN_HOUSE» og «egs_home» - noe som du gjør slik det er beskrevet. Hvis du kommer 

https://github.com/nrc-cnrc/EGSnrc/wiki/install-EGSnrc-on-windows


videre til et sted du må spesifisere kompilatorer, har du ikke klart stegene tidligere korrekt… 

Forsøk igjen med kommentarene mine over (det finnes også hjelpefora på nett). Hvis alt er 

gjort korrekt – vil installasjonsprosessen starte – og den tar en del tid… La maskinen arbeide 

ferdig – og du har installert et Monte Carlo program! 


