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Радован Д. Илић 
Лабораторија за нуклеарну енергетику и техиичку физику „НЕТ" 

НУМЕРИЧКИ ЕКСПЕРИМЕНТИ 
ТРАНСПОРТА ФОТОНА, ЕЛЕКТРОНА 

И ПОЗИТРОНА ТЕХНИКАМА МОНТЕ КАРЛО 

РЕЗИМЕ 

Праа верзија програма FOTELP објављена je на Конференцкји 
ЕТАН1988. године, a од 1991. налази се у међународној размени програма 
(RSIC, Tfenn., USA: ССС-581). У протеклим годинама побољшан je модел 
Монге Карло транспорта фотона, елекчрона н позитрона, укључени су 
прецизнији пресеци интсракдије тих честица са слементима од Z = 1 до Z 
= 100 у опсегу енергије од реда 1 keV до 20 McV, уведсне су нове нумерич ке 
методе рачунаља вероватноћа прелаза честица из претходног у наредно 
стање фазног простора, побољшана je техника одабира случајних 
величина из њихових расподела, a геометријски модул 05R замењен ефи-
каснијим геометријским модулом RFG за дебеле и танке слојеве матери-
јалних зона у 3D. У стварању модела спрегнутог транспорта коришћена 
су искуства сгечена са програшша ETRAN и ITS. Раслоложиве библио-
теке нуклеарних података омогућиле су да програм FOTELP постане алат 
за нумеричке експеримснте у дозиметрији, радиотерапији, радијационим 
оштећењама микроелектронских компоненти, рачунању ефикасности ра-
дијационих дстектора и другим областима. 

У овом раду саопштавају се резултати усавршавања програма са 
освртом на моделе других аутора и резултати изведених нумеричких ек-
сперимената којима се потврђује ваљаност примеаених модела и усавр-
шених техника. 
Кључне речи: фотон, електрон, позитрон, електринно u ма$нетно поље, 

hfoftiuc Карло, 3D извор, 3D геометрија 



УВОД 

Континуалан развој програма FOTF.I Р [1] обухватао je побољ-
шања модсла Монте Карло транспорта фотона, електрона и пози-трона, 
прецизније пресеке интеракције тих честица са елементима од Z = 1 до Z 
= 100 у опсегу енергије од реда 1 keV до 20 McV, нове нумеричке методе 
рачунања вероватноћа прелаза честида из претходног у наредно стање 
фазног простора, побољшану технику одабира случајних величина из 
њихових расподела и ефикасан геометријски модул у 3D за дебеле и танке 
слојеве материјалнкх зона. У сгварању модела спрегнутог транспорта 
пошли смо од Бергеровог (Bcrgcr) [2] нодела и искустава, стечених ко-
ришћељем лрограма ETRAN и ITS. Расположиве библиотеке нухлеарних 
података омогућиле су да програм FOTELP постане алат за нумеричке 
експеримснте. 

Програм FOTELP техникама Монте Карло симулира у 3D времен-
ски независан транспорт фотона, електрона и позитрона из извора тих 
честица са задатим енергетским спсктром у 3D. У току симулације транс-
порта било које честице из извора, настале секундарне честице укључују 
се у транспорт. Геометријски модул RFG [3] рачуна геомстријске податке 
на сваком кораку честице и поуздано подржава нумеричку симулацију. 

Вероватноће прслаза чесгица припрема програм FEPDAT у обли-
ку инверзиих расподела. Свс расподеле су инвертоване са резонским 
коpa ком вероватноће, a случајна величина позива се из меморије помоћу 
случајног индекса. Макроскопске прссеке и инверзне расподслс програм 
FEPDAT прилрема за материјале који чине материјалне зоне без пона-
вљања. Припремљене податке користи програм FOTELP за више матери-
јалних зона истог састава, Тиме je постигнута економичност припреме 
података који се могу користити у разним геометријским комбинацијама. 

Програми FOTELP и FEPDAT написани су у FORTRAN 77 и ко-
ристе се на VAX и PC рачунарима у нумеричким експериментима у дози-
метрији, радиотерапији, радијационим оиггећењима микроелектронских 
компоненти, рачунању ефикасности радијадионих детектора и др. 

Интерпретација нумеричких експеримената, који су изведени по-
моћу програма FOTELP, биће једноставнија после кратког описа при-
преме података и модела програма. Оним читаоцима који желе да се 
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детаљније уцознају са физичкнм основама овде описаних модела, препору-
чују се монографије [2,4,5]. 

ТРАНСПОРТ ФОТОНА 

Симулација транспорта фотона базира на конвенционалној техни-
ци [6] у којој сс интеракдије одабирају случајно имитирајући физичке 
процесе. Пресеци за фотоелектричну апсорпцију, кохерентно раоејање, 
некохерентно расејање и стварање пара позитрон-електрон узети су нз 
библиотеке [7] заприлрсму махроскопскихпресекаи вероватноћа. Сатим 
вероватноћама случајно се бира атом-мета са којим интерагује фотон и 
веровагна реакција, a случајни домет фотона моделује се из инверзне 
функције експоненцијалног слабљеља. 

Фотоелектрнчна апсорпција 

Енергија фотоелектрона одређује се из разлике енергије фотона 
и енергије љуске на којој се та реакција случајним одабиром десила. Угао 
емисијс фотоелектрона бира се из расподела [8,9] у завксности од енергије 
фотона. Побуђени атом у овом процесу релаксира се емисијом флуорес 
центних фотона и Оже (Auger) слектрона сукцесивно на К, LI, L2, L3 и 
средње енергије М и N љуске са одговарајућнм вероватноћама, које су 
преузете из програма XGEN из пакета ITS. 

Нехохерептно и кохерентпо расејање 

При некохерентном расејан»у, енергија и угао фотона и електрона 
одабирају се из Клајн-Нишкна (Klcin-Nishina) преоека. У OBOU процесу 
занемарена je емисија флуоресцентних фотонаи Оже електрона. За моде-
ловање кохерентног расејања узет je Томсонов (Thompson) лресек помно-
жен форм-фактором [10]. 

Стварање пара позитров-електрон 

За одређивање енергмје електрона и енергије позитрона употре-
бл»ена je енергетска расподсла [II], a угао емисије бира се из расподеле 
1/(1 -cos6)2. 
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Смањење варнјансе 

Модел транспорта фотона са имитацијом његових интеракција са 
материјалном средином није ефикасан, јер оцењена средња вредност сла-
бо конвергира математичком очекивању. Од више метода смањења вари-
јансе у програму FOTELP усвојена je метода експоненцијалне 
трансформације са форсирањем расејања фотона, a параметар форсира-
ња се налази у границама 0 š Forca < 1. 

ТРАНСПОГТ ЕЈШКТРОНА И ПОЗИТРОНА 

У развоју програма FOTELP пошло се од модела кондензоване 
историје електрона (позитрона), гто коме се трајекторија честице дели на 
одсечке дуж којих се одигравају еластичнн и нееластичнн судари. Губитак 
еиергије и промена угла честице иа сваком одсечку (кораку) бирају се из 
одговарајуће расподеле вишеструког расејања. 

Дужина корака одређује се из услава да честица на њему губи 
енергију са фактором {\!7)м. Тада јс дужина корака 

s = т\ d r (1) 

где je T„+i = Т„ (l/2)'w, a S ^ T ) и S^fT) cy јонизациоиа и радијациона 
зауставна моћ респектпвно [12]. Угаона расподела вишеструко расејаних 
електрона (позитрова) споро се мења од једног до другог корака, na 
логаритамска енергетска скала са М = 16 или Af = 32 и вишс добро прати 
промену губитка енергије и већину пресека. 

Губитак енергије 

Иа кораку Sn електрон (позитрон) губи средњу енергију AT = Тп -
- 7'„+1 са флуктуацијом јониаациоиог губитка енергије кога одређује Лан-
дауова (Landau) [13] расподела. Ову расподелу пажљиво су рачунали 
Борш-Супан (Borsch-Supan) [14] унутар -4 < 1 ^ 100 и Илић [15] унутар 
-20 < X < 10000. Ландауова расподела изведека je са претпоставком да je 
губитак енергије већи од средње екситационе енергије. Значајно побољ-
шање расподеле добили су Блунк-Лизеганг (Blunck-Uezegang) укључива-
њем другог момента у конволуцију Ландауове расподеле. Чечин (Chechin) 
и Ермилова (Ermilova) [16] одредили су са друпш моментом релативну 
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грешку, a Селцср (Seltzer) [17] увео подешавање варијансе Блунк-Вест-
фалових (Blunck-Westphal) [18] гаусијана. У програму FOTELP no избору 
се користи Ландауова расподела са Х^, како je у програму ETRAN улотре-
био Селцер и расподела са 9 гаусијана [4]. 

Емисија фотона закочног зрачења дуж трајекторије електрона 
(позитрона) одабира се из датотеке која je формирана са синтетичком 
формулом за пресеке [19]. Макроскопски пресек одређен je интеграцијом 
дифсренцијалног пресека и користв се за одабир вероватног броја фотона 
из Пуасонове (Poisson) расподеле. Ha сличан начин формирана je распо-
дела за одабир енергије емитованог фотона. Интеграцијом no углу и 
енергији пресека 2BN и 2CS са скринингом (ознаке [20]) формирана je 
условна инверзна расподела угла емисије фотона. У програму FOTELP на 
исти начин се трвтира закочно зрачење електрона и позитрона, a за обе 
честице занемарена je флуктуадија губитка енергнје у овом процесу. 

Закочно зрачење на кораку S„ има малу вероватноћу. Могуће je да 
се његова енергија приближи енергији електрона и због тога тубитак 
енергије буде максималан. Kao носледица тога, транспорт електрона се 
своди на транспорт фотона закочног зрачења са слабом коквергекцијом 
оцењене средње вредиости. Да се то избегне, у програму FOTELP уведено 
je вештачко ловећање броја фотона закочног зрачења на кораку S„ фак-
тором SCALEZ. Релативно внсоке енергије флуоресцентних фотона тако-
ђе захтевају да се исти модел иримсни и на њих са факгором SCALEX. Оба 
фактора у програму FOTELP су опционални, a њихов однос искуствено je 
одређен да буде 7:2. 

Угаона расподела 

Почетна верзнја програма FOTELP развијена je са Молиеровом 
(Moliere) [21] угаоном расподелом. Код сваког акта расејања рачунат je 
параметар b расподеле и из релације В - \пВ — eb одређиванаje вредност 
В са којом je из датотеке добнјана вредност угла скретаља електрона. 

Знатно повећање брзине рада програма FOTELP постигнуто je 
формирањем библиотеке инверзних Молиерових расподела, без накнад-
ног рачунања b и ЈЗ, на која упозорава Селцер [17]. 

У доступној литератури нисмо наишли на покушај лримене Ни-
гамове (Nigam) угаоне расподеле и поред тога што je показано [22] да ова 
расподела разликује расејање електрона и позитрона. По истом моделу 
као и за Молисрову расподелу у програму FEPDAT рачуна се инверзма 
Нигамова угаона расподела. 

Поред Молиерове и Нигамове угаоне расподеле, лрограм FEPDAT 
припрема и Гудсмит-Саундерсонову (Goudsmit-Saunderson) [23] угаону 
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расподелу за коју je развијен побољшани алгоригам. Прво je [24] изра-
чунатЛ,,, одиос Мотовог (Mott) [25] и Радерфордовог (Rutherford) дифер-
енцијалног пресека за Z=6,13,29,50 и 82, a затим Гудсмит-Саундерсонову 
угаону расподелу за електроне [26]. Ови рачуни били су основа за избор 
података за Rm и апроксимацију Мотовог пресека. 

За рачунање инверзне Гудсшгг-Саундерсонове угаоне расподеле 
усвојили смо аггроксимацију диференцијалног пресека еластичног расе-
јања електрона на атому [27] и апроксимацију Rm [2]. Запазили смо да се 
no моделу [2] много једностаинијс рачунају функције расејанл, ако се оне 
рачунају као два интеграла 

i da i da 

иопда користи рекурзија Лежандрових (Legend ге) полинома. Ha тај начин 
могуће je бирати број п довољно великв да, у завнсности од димензија 
материјалне средине и геометријске резолуције апоорбоване енергије, 
бирамо фактор (172)w са вредностима М- 8(2*), где je k = i,2y 3,4,5 .... 

Гудсмит-Саундерсонова угаона расподела дефинисана je изразом 

(3) 

Губитак енергије на кораку трајекторије честице узима се у обзир 
заменом производа sG(s) интегралом jiG(t)dt и употребом апроксимадије 
[28] или интеграцијом jGH(T)/(dTfdx)dT. Развијени алгоритам преферира 
интеградију. За рачунање кумулативне угаоне расподеле потребни су 
интеграли Лежандрових полинома јРл(со5©У(со$9) који се добијају из 
рекурзионе релације (2п + l)P„(cos9) = P*n^(cos.Q) -P'n+l(casQ). 

После малих трансформација добија се кумулативна угаока распо-
дела 

(4) 

гдеје (2n+l)//n(cose) = P„_1(cos0)-Pn+1(cose), ачланкојизависиод енер-
гмје С„(Г) = ехр[- jGn(t>fr]. 
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Програм FEPDAT no избору припрема једну од овс три кнверзне 
угаоне расподеле no истом формату. Програм може да припреми инверзне 
угаоне расподеле комбинујући их у разним интервалима енергије честице. 
У нашим нумеричким експериментима употребљене су Молиерова и Гуд-
смит-Саундерсонова расподела у зависности од енергије честице и осо-
бина матсријалне ^редине. Ha сл. 1. приказане су кумулативне угаоне 
расооделе за злато и алуминијум добијене иашим алгоригкгима за рачун-
ан>е ове две угаоне расподеле. Приказ тих алгоритама са низом детаља од 
којих зависи квалитет инверзне угаоне расподеле погоднс за примену у 
Монте Карло симулацијама транспорта електрона и позитрона излази из 
оквира овог рада. 

Просторна расиодела 

У Монте Карло моделима уобичајено je да се за електроне (по-
зитроне) одабере такав корак на њиховој трајекторији који дозвољава да 
се зансмари разлика између домета и дубине продирања електрона. Међу-
THLM, у нумеричхим експериментима у којима je важна добра резсшуција 
просторне расподеле апсорбоване енергије, та разлика се не може игнор-
исати. Зато je у припрему података у програму FEPDAT укључена Јангова 
(Yang) [29] расподела флуктуације домета електрона. 

Кретање електрона и познтрона 
у слектричиом н магнетном пољу 

Програм FOTELP no лзбору укључује симулацију транспорта е-
лектрона (позитрона) у стационарном електричном и магнетном пољу. 
Праволинијска трајекторија честнце на кораку S„ замењује се трајектори-
јом која се добија из једначине кретања. У моделу, којн описује овај лроцсс, 
пошли смо од претпоставке да постоји електрично или магнетно и елек-
трично поље у материјалној зони. Са том претпоставком и употрсбом 
програма за симболичну алгебру добијено je комачно решење једначине 
крегања са развијеним детермшшггама за вектор брзиие кретања чес-
тице. Дискретизација трајекторије чесгице прилагођена je димензијама 
материјалне зоне, a на сваком делу трајекторије геометријски модул RFG 
контролише могући прелаз чесгице у следећу материјалну зону. Ha крају 
одсечка S„ £ v(t)dt чесггица има већу или ман»у енергију и углове са којима 
се насгавља даљп транспорт. 
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Слика la. Кумулатиппа Молиероиа угаона расттодела електрона 
енергије 30 keV при губитку енергајс са фактором 0*9786 

за злато (Аи) и алумипијум (Al) 

Hgure la. Moliere i angular distribution of 30 keV electrons 
with energy loss factor of0.9786for gold (Ait) 

atul aluminum (Al) 

Слнка 16. Кумулативпа угаона расподела (модел no изразу 4) 
електрона енергијеЗО keV 1три губитку еиергнје 

са факторпм 0,97X6 за злато (Au) иалуминијум (Al) 

Figure lb. Angular distribution (model from equation 4) 
of 30 keV electrons with energy loss factor of0.9786 

for gold (Au) and aluminum. (Al) 



Апсорпција енергнје близу границе зова 

Ефекти на границама зона сами no себи су важни, a нарочито 
долазе до изражаја у нумеричким експериментима у микродозиметрији и 
радкјационим оштећењима компонената микроелектронике. Нови модел 
за ефекте на граници узима однсс дужине корака S„ и растојања до границе 
Ln хао основу за пондерисање свих процеса. Када je SJL„ < 1, сви лроцеси 
који би се десили на кораку S„ (губитак енергије са флуктуацијом, број 
фотона закочног зрачења, ударна јонизација, број делта електрона и др.) 
множе се тим односом и нумерички експеримент извршава као да je Stt 
толико пута мање. Послс тога епектрон (позитрон) векторски сс пре-
мешта у следећу зону за ОД nm, a угао скретања рачуна из релације cos<p = 
= 1 - (1 - cos&)SJLn> где cos0 одговара односу SJLn < 1. 

Пронзводња секуидариах чесгица 

Број делта електрона енергије нзнад прекидне енергије Е м одре-
ђује се из Пуасонове расподеле у којој je средњи број догађаја одређен из 
макроскопског пресека [30] за електроне ипрееека [31] за позитроне. Угао 
емисијс делта електрона бира се из кинематичких релација одржања 
енергије и момента. Од губитка енергије са флуктуацијом одузима се 
енергија делта електрона на месгу где je он емитован и истовремено о 
њему се у банку секундарних честица затшсују подаци за његов каснији 
транспорт. Овакав модел третираља делта слектрона има оправдања зато 
што je енергија делта електрона садржана у средњем губитку енергије 
електрона (пазитрона). Са овим моделом постиже се природнија прос-
торна расподела апсорбоване енергије. 

У новом моделу преферирана je двофотонска анихилација по-
зитрона, јер je она 370 пута вероватнија од једнофотонске анихилације 
позитрона. Усвојен je модел акихилације позитроиа на лету no коме по-
зитрон има мапу, али коначну вероватноћу анихилације пре термали-
зације. Први фотон има енергију Т + wic2, a други /лс1, где je Т енергија 
позитрона лре анихилације. Оба фотона емигују ое у опозицији и имају 
униформну угаону расподелу у 4л. 

Флуоресцентни фотони и Оже електрони прате релаксацију по-
буђеног атома. Програм FEPDAT припрема макроскопске пресеке, веро-
ватноћу за јонизацију атома и вероватноћу јонизације свахе љуске из 
пресека за ударну јонизацију. Енергија флуоресцентног фотона и Оже 
електрона одређује ое на исти начин као у случају фотоефекта. Средн»и 
губитах енергије електрона са флуктуацијом већ садржи енергију ових 
честица те за дал>у симулацију од тог губитка одузима се њихова емергија 
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на месту ударне јонизације, a положај честица, њихове енергије и углови 
из униформне расподеле у 4л записују у банку секундарних чесгица. Ова-
кав третман флуоресцентних фотона и Оже електрона доприноси реалној 
просторној дистрибуцији апсорбоване екергије и прелазу честица из пре-
тходне у наредну зону. 

Ултра тапки слојеви 

Димензије материјалних зона у нумеричтшм експериментима могу 
бити у широком олсегу: од неколико cm до неколико ц т , na и мањс. У 
случају да су оне веома мале, условно се називају ултра танке. За њих je 
карактеристично да je Sn из израза (1) вишеструко веће од њихових ди-
мензија. Зато je у програму FOTELP уобичајени модел ča Sn проширен, да 
се нумерички експеримент одвија без измене основног модела. Угаоне 
расподеле се врло споро мењају са наглим опадањем Saf na je могуће унутар 
S„ узети угаону расподелу која одговара SJM мањем кораку. Проширење 
модела се, према томе, састоји у повећању броја корака и смањењу губитка 
енергије на кораку ЛЕ = АТЈМ. Енергетско-просторна резолуција може 
бити задовољена ако ј е М = 8 и веће. Поменута особина угаоне расподеле 
омогућава да се NRED пута редукује база података вероватноћа прелаза, 
na тако FOTELP ради без повећаван>а меморијског просгора кад ради са 
ултра танким слојевима. 

СПРЕГНУТИ TPAHGHOPT ФОТОН A, 
ЕЛЕКТРОНА И ПОЗИТРОНА 

Када се једноставна шема Монте Карло примени на више честица 
и узму у обзнр сви релевантни физички процеси који прате пролаз тих 
честица кроз материјалне средине сложеног састава у коначном се добија 
сложени алгоритам спрегнутог транспорта честица. Наш алгоритам так-
вог трамспорта детаљно je описан [5], a овде се презентира идеја функцио-
нисања прогрдма FOTELP. 

После учитавања улазних података и библнотека које формира 
програм FEPDAT, a у зависиости од улазне честице, почињу да раде 
управљачки модули: TRANFOT за фотоне, TRANELEK за електроне шга 
TRANPOZ за позитроне. Симулацију транспорта сваке честице настав-
љају одговарајуће еекције: FOTON1 за фотоне, ELEKTRONI за електроне 
или POZITRONI за позитроне. У овим секцијама свака улазна честица 
завршава своју историју. Секундарне честице који настају у бнло којој 
секцији записују се у банку лодатака коју модул улазне честице чита 
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сукцесивно од последње секундарне честице и ту честицу третира као и 
остале честице из извора. Овакав третман немају електрони и лозитрони 
настали у фотокским реакдијама. Чим они настану, позива се секција 
ELEKTRONI и POZITRONI в у тим сехдијамате честице завршавају своје 
историје. 

Кад секундарна честица у било којој секцији сгвори нову сскун-
дарну честиду, лодаци о н»ој се додају на место претходно позване секун-
дарне честице. Нова чесггица из извора улази у модул тек када сс заврши 
транспорт свих секундарних честица претходне честице из извора. Банком 
секундарлих честица упрааља рутвна POTOMCI. Оне су у овој рутини 
класификоване ла: фотоне закочног зрачења, флуоресцентне фотоне, 
Оже електроне и делта елсктроне. Оваква организација банке секун-
дарних честида омогућава да захтевани простор no свакој секундарној 
честици буде мањи од 6 х 128 речи. Непрекидно луњење и пражњење баике 
података о секундарним честицама организовано je тако да секундарна 
честица, потомак секундарне честиде заузима п + 1 место у балци н>еног 
типа секундарне чесгице. 

Број чесхица из извора подел>ен je са најмање 20, na тако свахи 
модул формира средње вредности случајних всличина за евалуацију ста-
тистичке грешке у рутини STATFIN у сагласности са централном грани-
чном теоремом, no којој густина раслоделе збира случајних величина 
непознате раслоделе тежи нормалној расподели код великог броја реали-
зација случајне величине. Ha том принципу рутина STATFIN рачуна сре-
fltby вредност 20 спучајних величниа и њену варијансу. 

Програм FOTELP користи особине FORTRAN 77 да у сваки модул, 
секцију, рутину и функцију укључи са INCLUDE фајл FOTCOM у коме су 
са PARAMETER дефинисаки коистанте и nojta у COMMON. Осим тога, у 
програму се користи часовник рачунара за добијање почетног случајног 
броја, интристична функција генерисања великог броја унлформних спу-
чајних бројева и мерење CPU времена, те рутиле за запис и обраду no-
датака нумеричких експеримената. 

Са истим приступом организован je и програм FEPDAT у коме су 
за сваки процес написаие рутине и припадајуће функције у којима се 
рачунају том процесу одговарајуће вероваткоће прелаза. Свака рутина 
залисује те вероватноће у посебну датотеку, што значи да програм 
FOTELP чита улазне податке којн одговарају физичким процесима. Тиме 
je лостигнут комфор неопходан за контролу рада програма FOTELP, али 
и исговремено могућност лакшег побољшавања модела било ког продеса. 

Програм FOTELP je отворен за избор режима његовог рада у 
завислости од сврхе нумеричког експеримснта. To je посггигнуто низом 
идентификатора чије вредности се учитавају из датотеке FOTELP.INP 
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НУМЕРИЧКИ ЕКСПЕРИМЕНТИ 

У овом раду презектирзни су нумерички експерименти извршени 
програмом FOTELP у јвдноставним геометријама дебелих и танких сло-
јева. У оба случаја намера je да ови резултати покажу могућности лримене 
програш FOTELP у рутинским нумсричким експериментима. Мете су 
класификоване no критеријуму производа дебљине мете и њене густине. 
Дебелим метама сматрамо оне мете које имају pd > 0,1, a танке мете су оне 
које имају pd < 0,01. За врло танке мете могуће je да због нумеричког 
одсецања израчунате димензије не одговарају реалности, na je тога ради у 
програму FOTELP предвиђена величина SKL KOJOM се све димензнје мно-
же пре позива геометријског модула и њом деле no повратку из њега. 
Тестовима je установл»ено да je SKL=1000најчешће довољно да се избегне 
ефекат одсецања. Из истих разлога могуће je да израчунати модул opra 
вектора брзине честице буде већи од 1, na je зато примењена уобичајена 
нормализација модула. 

Од обиља нумеричких експеримената који су направљени помоћу 
ирограма FOTELP, овде су издвојени они које CAIO сматрали регтрезента-
тивним у смислу горе исгакнуте потребе. Сви резултати на сликама које 
следе приказани су у изворном облнку, како су добијенн у нумеричком 
експерименту - без накнадис обраде шга пеглања. Просторне расподеле 
апсорбоване енергије дате су у MeV/(g/ctn2) no једној честици из извора у 
функцији одиоса дебљине и домета чесгице. Расподела апоорбоване енер-
гије добијена je са статистичком грешком мањом од 0,5%, што je захтевало 
да се из извора „емитује* мали, a некад и врло велвки број честица. У 
заввсности од енергије чесгице и сасгава матсријала, нумерички експери-
менг трајао je од неколико до 30 минута на PC 486100 MHz са 16 MB RAM. 

Ha сл. 2. и 3. показана je дубинска расподела енергије електрона у 
функцији дебљине плоча A1 и Au за разне енергије снопа електрона који 
нормално падају на те плоче. Повећање апсорбоване енергије на граници 
Au/Al или Al/Au указује на добру особину модела у програму FOTELP. 
Апсорбована енергија електрона у плочама Au/Al на сл. Зв. сугерише да 
су угаоне расподеле главни узрсж таквом депоновању енергије. У оквиру 
дискусије о угаоним расподелама даћемо наш осврт на Taj проблем. Сл. 4. 
приказује дубинску расподелу апсорбоване енергије позитрона 0,5 MeV у 
плочи од алуминијума. Сл. 5. прихазује дубинску расподелу апсорбоване 
енергије фотона енергије 300, 600 и 1250 keV који нормално падају на 
алуминијумску плочу иза које се налази фолија од злата. Сл. 6. илуструје 
депоновану енергију електрона у танким плочама од злата и алуминијума. 

Нумеричкв ехсперименти изведени су са метама различитих дн-
мекзија и редних бројева елемената. Запазшга смо да актуелне верзије 
програма FEPDAT и FOTELP нису имале знаке нестабилности у току 
њиховог рада. 
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Слика 2a. Дубивсха расподела апсорбоваее енергијс електрона 
0,5 MeV који падају упраало na алуминијумску плочу 

у фупкцпји одниса дубиие и домета елсктрона 

Figure 2а. Absorbed energy depth distribution for 0,5 MeV electrons 
incoming in normal direction to the aluminum fod 

vs. electrons depth to range rath 

Слшса 26. Дубнпста расподела апсорбоваие евергцје електрона 2 MeV који 
падају унравво жл алумвв)умску плочу 

у фуикцнјн односа дубине • домет* електрона 

Figure 2b. Absorbed energy depth distribution for 2 MeV electrons 
incoming in normal direction to the aluminum foil 

vs. electrons depth to range ratio 
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Слика За. Дубинска расподсла апсорбоване енсргије електрона 
2 MeV Koju ладају упрапно на слој плоча од алуминнјума 

и 1лата у функцији пронзвода дубине и гусгнне плоче 

Figure За. Absorbed energy depth distribution for 2 MeV 
electrons incoming in normal direction to the aluminum 

and gold foils vs. electrons depth to density time 
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Слика 36. Дубипсиа расподела апсорбопанс енсргије електрона 
2 MeV који падају упрапно иа слој плоча од алуминијума, здата 

и алумннијума у фуикцнји производа дубине и гуетине 

Figure 3b. Absorbed energy depth distribution for 2 MeV 
electrons incoming in normal direction to the aluminum, gold 

and aluminum foils vs. electrons depth to density lime 
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Сллка Зв. Дубтзсха расподела апсирбоване енергијс електрона 2 MeV 
који падвЈу упрааио na плоче од злата ш алумииијума у функцнјн 

производ дубиве и густине: ML - Молиерова расподела; 
LP - расподела no формули (4) 

Figure Sv. Absorbed energy depth distribution for 2 MeV electrons 
incoming in normal direction to the aluminum and gold foils 

vs. electrons depth to density time: ML - Motieres distribuiion; 
LP - distribution from eg. (4) 
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Слнка 4. Дубавсжа расподела апеорбопаве енергнје позитрона 
0,5 MeV који падају упрааво на клочу од алумкгајума 

у фумкцмјн одвоса дубнае a домета поаитрона 

Figure 4. Absorbed energy depth distribution for 0,5 MeV 
positrons incoming in normal direction to the aluminum foil 

vs. positrons depth to range ratio 
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Слика 5. Дубинска расподела апсорбоване енергије 
фотона 0,3,0,6 и 1,25 MeV који пвдају управно на плоче 

од злата и алумииијума у функцији прошвода дубине н густине 

Figure 5. Absorbed energy depth distribution for 
0,3 0,6 and 1,25 MeV photons incoming in normal direction to the gold 

and aluminum foils vs. depth to density time 
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Сликз 6. Дубинска расподела апсорбодане енергије електрона 
2 MeV који падају управно на пллче злата 5 jim н алуминијума 

37,75 [ini у функцији пднпга дубинс и домета слсктрона 

Figure б. Absorbed energy depth distribution for 2 MeV 
electrons incoming in normal direction to the 5џт of gold 

and 37,75 of aluminum foils vs. electrons depth to range ratio 
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ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧЦИ 

У програму FEPDAT примењени модели рачунања вероватноћа 
прелаза постављени су у сагласности са теоријом вишеструког расејања 
електрона и са расположивим диференцијалним пресецима за интерак-
цију електрона, позитрона и фотона са материјом. Многим тестовима 
установили смо коректност примене модела и пресека те се може сма-
трати да je програм FEPDAT заокружсн са садашњим стањем пресека. To 
се, међутим не односи на моделе за рачунања угаоних расподела вишес-
труко расејаних електрона и позитрона. Нигамова угаона расподела пока-
зује неприродну зависност од енергије и угла na зато она није ни 
коришћена у нумеричким експериментима. Молиерова угаона расподела, 
рачупата nd новом алгоритму, показује веома добру зависност од енергије 
и угла што се може видети ка сл. la. Зато су готово сви нумерички 
ехсперименти урађени са том угаоном расподелом, оснм екперимената са 
ултра танким слојевима у 3D у којима je употребљена угаона расподела 
рачуната ло формулама (2 до 4) зато што та расподсла дозвољава рачун-
ање са веома малим губитком енергије на кораку трајекторије електрона. 

За рачунања Гудсмит-Саундерсонове угаоне расподеле направ-
љено je више алгоритама. Први алгоритам покушај je имитације Бер-
гер-Селцеровог алгоритма из њихових програма ETRAN и ITS. Пошто 
ова расподела no дефиницији захтева велики број сабирака, нисмо прихва-
тили ограничења ва мали број сабирака које су аутори увели преко ем-
пиријске зависности Liaai(Z,T), односно Молиеровог угла екранизације. 
Такође, нема довољно оправдања за уопштавање Спенсеровог (Spencer) 
модела апроксимације интеграла iG(s)ds као функдије домета електрона. 
У овом раду je описан нови алгоритам рачунања Гудсмит-Саундерсонове 
угаоне расподеле који се своди на два цеитрална приступа. Прво, да се 
елиминише ограничење броја сабирака n, друго, да се учинн покушај 
замене интеграла ]G{s)ds интегралом J<s(t)dtf(dT/dx) tol. Због особина подин-
тегралне функције овај интеграл захтева посебни нумерички иоступак за 
који смо усвојили Гаус (Gauss) -Лежандрову интеграциону формулу са 
релативном грешком мањом од 0,1%. Па ипак, и поред свих прсдос-
трожности прелаз на граници од 256 keV са Рајлијеве (Riley) апроксима-
ције пресека на Бергер-Селцеров пристул према Спенсеровом моделу 
показује нелогичан ток угаоне расподеле. Баш зато смо преферирали 
Молиерову угаону расподелу са Бетеовом (Bethe) и Фановом (Fano) ко-
рекцијама, укључујући и корекције које еу предложили Селцер и Ерми-
лова. Са строгим нумеричким приступом у новом алгоритму рачунања 
Молиерове угаоне расподеле и са тим корекцијама, ова расподела пока-
зује природнији ток у функцији енергије и угла за све материјале од свих 
варијанти у алгоритмима рачунања Гудсмит-Саундерсонове расподеле. 
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Програм FOTELP користи вероватноће прелаза које припрема 
програм FEPDAT. Детаљним тестовима утицаја сваког од модела, којима 
je описан транспорт честица, установили смо да je највећи утнцај на резул-
тате нумеричких експеримената имала угаона расподела вишеструко ра-
сејаних електрона (позитрона). Рајлијев модел апрокспмације 
диференцијалногпресека са нашим моделомрачунања параметара угаоне 
раеподеле пружа наду да се уверљиније третирају угаоие расподеле за 
ниске енергије. Спенсерова апроксимација пресека помоћу формуле /г(0) 
= (1 - COS0 + 2г|) са екепонентом ј или ј/2 треба да буде замењена неком 
бољом апроксимацијом, на пример, проширењем Рајлијеве апроксимације 
на више енергије. Без тих, нових апроксимација Гудсмит Саундерсонова 
угаона расподела применљивија je на маллм корацима Sn. Вероватно су то 
разлози што програм EGS4 користи Молиерову угаону расподелу, a баш 
тај станфордски програм, као стандард, искључиво ее примењује у ради-
ологији и онкологији. 

Нови модел Монте Карло транспорта честица представља покушај 
да се створи база података из које се што једноставнијим узориовањем 
случајних величина симулира транспорт честица. Скроман покушај у том 
правцу учинио je Томсон 1974. године џроширујући енергетски скалу са 64 
на 81 тачку [32]. У програмима FEPDAT и FOTELP енергетска скала се 
бира првенствено са намером избегавања кварења физичке слике про-
цеса, a са друге стране да се добије резултат за предодређеном просторно-
енергетском резолуцијом. Са М = 16 или М = 32, a no лотреби и већим, 
енергетска скалаиманеколико стотина тачака. Такав гшраст следи сличан 
тренд у Монте Карло неутронском транспорту где се број група стално 
повећава: од 28 пре 30 година на неколико стотина у последње време. 
Оцен.ујемо да ће овакав тренд учннити Монте Карло транспорт електрона 
(позитронп) и тешких наелектрисаних честица атрактивнијим у оним 
областима у којима je нумеричхи ексттеримент ттотрсбан и другим техни-
кама незаменљив. 
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ОЗНАКЕ, КОНСТАНТЕ 
И РЕЛАЦИЈЕ 

b,B - парамети у Молиеровој угаоној расподели 
(parameters ili Molićre angular distribution) 

CM [T] - функције угаоне расподеле 
(function ili llie angular distribution) 

E„, - прекидна енергија 
(cutoff energy) 

/ [9 ,s] - густина угаоне расподеле y функцији угла и домета 
(angular density function vs. angle and residual range) 

F (0,T) - угаона расподела y функцији угла и кинетичке енергије 
(angular distribution vs. angle and kinetic energy) 

h [9] - нолииомска апроксимација оцноса Мотовог пресека 
(polynomials approximation of Mott cross section vs. angle) 

Gn - транспортни пресск 
(transport cross section) 

H„ [cosB] - кнтеграл Лежандровог полинома 
(integral of Legandrc polinom) 

K, LI, L2, L3, M, N - атомске љуске 
(atomic shell) 

Lu - растојање од n-тог судара до гранлце матернјалне зоне 
(distance from n-tli starting point to the border of material 
zone) 

mc - енергија мировања електрона 
(rest mass energy of electron) 

N - број атома/ст 
(number of atoms/cm) 

Pn [cos8] - ЈЈежандрови полиноми 
(Legendre polynomial) 

Rm - однос МотовоГ и Радерфордовог пресека 
(Matt to Rutherford cross section ratio) 

s - ресидуални домет електрона или позитрона 
(residual range of electron or positron) 

Sfob SraJb Sm - јонизациона, раднјациона и тотална зауставна моћ 
електрона и позитрона 
(collisional, radiation aud total stoping power for 
e l e c t r o n a n d p o s i t r o n ) 

S„ — резидуални домст честице 
(residual range of particle iu n-tli step) 

T - кинетичха енергија честице 
(kinetic energy of particle) 

v - брзина наелектрнсане честице 
(velosity of charged particle) 

Z - redni broj elementa 
(number of element) 
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^ai - прекидна вредност у Ландауивој расподели 
(cutoff value in Landau distribution) 

ft - средњи број судара 
(average number of collisions) 

a - днферепцијални пресск 
(differential cross section) 

r| - угао скранизације 
(screening angle) 

0 - yrao скретања честице 
(deflection angle of partide) 
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ics, and calculations radiation detectors efficiency. 
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