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l. MONTE CARLO METODEN - EN INLEDNING

För den oinvigde kan kanske benämningen "Monte Carlo" (kasino i sta
den med samma namn på Franska Rivieran, bl.a. känt för sina spelbord)
tillsammans med strålningsfysik verka besynnerlig. Benämningen var ett
kodord för simuleringar av neutrondiffusion i Los Alamos under andra
världskriget och är tänkt att få läsaren att associera till just slumpmäs
sigheten i utfallen som t.ex. vid spelborden i kasinot. I uppslagsboken kan
det stå att en Monte Carlo beräkning är en beräkningsmetod inom ma
tematiken (särskilt lämpad för datorer) som bygger på slumpförfaranden.
Metoden har använts som hjälpmedel inom många olika discipliner t.ex.
integralberäkningar, studie av skogstillväxt och föroreningsnedfall, på
aktiemarknaden, studier av växelverkan mellan DNA-molekyler samt även
för att efterlikna uppkomsten av primitiva organismer.

Inom strålningsfysiken har metoden visat sig speciellt värdefull för att
studera transporten av partiklar eller elektromagnetisk vågrörelse genom
materia. Eftersom det inte finns någon exakt analytisk lösning på det
flesta transportproblem som man vill beräkna är Monte Carlo metoden ett
utmärkt hjälpmedel. Med Monte Carlo metoden följer man enskilda par
tiklar (eller grupper av partiklar) då de växelverkar med atomerna i ma
terialet och noterar läge, energi och riktning vid varje växelverkanshän
delse och följer partikeln tills dess energi är tillräckligt låg eller tills den
har försvunnit ut ur det intressanta området. Genom att följa ett stort an
tal sådana partiklars färder genom materialet kan man göra skattningar
(beräkna väntevärden) på de storheter som man är intresserad av (t.ex.
fluens av partiklar, absorberad energi osv.).

De skattningar av storheter som vi gör baserat på färderna är behäftade
med fel, såsom är fallet vid alla typer av experiment. Felen är av två slag:
dels slumpmässiga och dels systematiska. De systematiska felen beror bl.a.
på riktigheten i antagna tvärsnitt för växelverkan, överensstämmelsen
mellan de använda modellerna och verkligheten och förstås på program
merarens (användarens) skicklighet och kunskap. Osäkerheterna kan re
duceras med hjälp av förfinade teorier och ideliga jämförelser med litte
raturen. Eftersom skattningarna av storheterna bygger på ett begränsat
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antal färder, så är vaIje skattning behäftad med ett slumpmässigt fel. Då
antalet färder ökas kan variansen i skattningen minska. Idag klassificeras
felen som typ A eller typ B fel. Dessa motsvaras inte direkt av
slumpmässiga respektive systematiska fel.

Simuleringar av transporten av fotoner genom materia är jämfört med
transporten av elektroner förhållandevis rättfram, eftersom man direkt
följer de enskilda fotonernas växelverkan i materialet (grundade direkt på
fysikens lagar, som vi känner dem). För elektrontransport-simuleringarna
använder man en kombination av direkt Monte Carlo och analytiska be
räkningar för att effektivisera transporten, eftersom antalet växelverk
ningar som en elektron behöver för att reducera sin energi är mångfalt
fler än för fotonerna. Man behöver då införa artificiella parametrar som
inte har någon motsvarighet inom fotontransport-Monte Carlo. För intelli
genta val av dessa parametrar krävs god kännedom om fySiken bakom
Monte Carlo koderna.

Ett inte speciellt fysikaliskt, men bra inledande exempel på Monte Carlo
metoden är det från 1700-talet beskrivna "Buffons nålproblem", som du
närmare får bekanta dig med i kapitel 5. Inom strålningsfysiken har åt
skilliga problem studerats. En av de mest kända är beräkningar av effek
tiviteten hos detektorer för fotoner med olika energier och i olika geome
trier. Man kan simulera fram energiresponsen från detektorer genom att
bestämma enhändelsefördelningen av absorberad energi i detektorvoly
men. Många har studerat reflektion och transmission av fotoner och elek
troner mot olika metallskivor. Studium av räckviddstraggling för elektro
ner och mest frekventa energiförluster för elektroner i tjocka aluminium
folier har gjorts. En av de första grundläggande beskrivningarna av trans
port av laddade partiklar i media med Monte Carlo metoden är gjord av
Berger (1963) och ingår förstås i kurslitteraturen. Gränsskiktseffekter
mellan olika material har studerats för t.ex. 60Co-fotoner liksom energi
och vinkelfördelning av de genererade sekundära elektronerna. Arbeten
är gjorda på beräkningar i strålskärmar för högenergetiska fotoner eller
elektroner och build-up faktorer har beräknats. Inom reaktorfysiken till
ämpades Monte Carlo metoden tidigt för att simulera dels strålskydd för
neutroner och fotoner men också för optimeringen av geometri för
bränsleelement för så kallad god "neutronekonomi". Tillämpningen inom
dosimetrln är betydande inom alla tre sjukhusfysikgrenama: strålterapi,
röntgendiagnostik och nuklearmedicin. Kännedom om hur energiabsorp-
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tionen från joniserande strålning fördelas i människan är nödvändig för
att kunna fatta riktiga beslut om patientens behandling. Strålgången i
medicinska linjäracceleratorer har simulerats. Försök pågår med Monte
Carlo-baserade dosplaneringar. Arbete har också gjorts inom röntgendi
agnostiken och nuklearmedicinen för bestämning av organdoser. Vid kali
brering och inmätning av strålkällor användes jonkammare och med si
muleringsmetoden kan man studera hur fluensen av partiklarna störs då
kammaren placeras i materialet. Bildkvalitetspåverkande storheter som
spridd strålning studeras inom röntgen- och nuklearmedicinsk diagnos
tik för optimering av information relativt stråldos.

Den ganska omfattande listan ovan och den tämligen stora spridningen
på de olika problemställningarna utgör ett bevis på att metoden är an
vändbar och flexibel. Man kan också. som följd av den kraftiga utveck
lingen på datorkapacitetssidan och på utvecklingen av effektivare algo
ritmer. förutse att metoden i framtiden även kommer att tillämpas på allt
mer komplicerade problem. En av tjusningarna med att göra dessa mate
matiska experiment är att vi har en känsla av att Monte Carlo nästan kan
göra vad som helst. bara vi tillämpar fysikens lagar korrekt i våra dator
program. Detta är dock inte alltid trivialt. vilket förstås gör det ännu mer
intressant. Vidare kan vi också simulera händelser som inte kan ske i na
turen. dvs ändra på fysikens lagar. för att t.ex. studera vad frånvaron aven
växelverkansprocess gör. Så släpp lös din fantasi och låt din dator jobba
allt vad kislet hållerl

Detta kompendium är tänkt att användas som ett propedeutiskt kursma
terial för kursdeltagare i kursen "Monte Carlo simulering av foton- och
elektrontransport vid diagnostiska och radioterapeutiska strålkvaliteter".

Först följer en kort repetition av den grundläggande statistik som
utnyt1jas i beräkningarna. Därefter följer en beskrivning av slumptal. det
fundament som metoden bygger på. Vidare beskrivs val ur olika frekvens
funktioner. Valet kan även göras ur så kallade falska fördelningar för att
reducera variansen i den skattade storheten. Metoderna belyses i ett av
snitt om problemlösningsmetodik. först i allmänna termer för att sen gå
in på ett specifikt problem (Buffons nålproblem) där en analys och struk
turering av problemet görs varefter flödesschema och kodning exemplifi
eras. Så följer två moment där en beskrivning görs av färderna av fotoner
respektive elektroner genom materia. För elektronfärderna gör man en
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indelning i klass 1- och klass II-färder. Vad detta innebär och hur delta
partiklar tas om hand beskrivs i ett kapitel. Till sist kommer en kort in
troduktion till de tre laborationerna med laborationshandledningar.
Speciell vikt har lagts vid att initiera laboranten att fundera på fysiken i
de simulerade experimenten.

Detta kompendium har tillkommit som examinationsarbete vid en kurs i
"Monte Carlo simulering av foton- och elektrontransport vid diagnostiska
och radioterapeutiska strålkvaliteter", med andra ord den kurs du själv nu
ämnar studera. Författarna önskar dig lycka till med kursen och hoppas
att du kommer att få glädje av den. Speciellt hoppas vi att denna skrift
ska underlätta för dig att tillgodogöra dig informationen vid föreläsning
arna och under laborationerna.

:Författarna
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2. GRUNDLÄGGANDE STATISTIK

Statistik eller sannolikhetsteori är läran om slumpmässiga processer. Vi
ska här kortfattat definiera grundläggande begrepp som stokastisk varia
bel, frekvens- och fördelningsfunktion, väntevärde, varians, skattningar
och precision i skattningar (konfidensintervall). För en mer detaljerad be
skrivning hänvisas till Blom (1984).

2.1 Stokastisk variabel.

En stokastisk variabel betecknar utfallet av ett tillfälligt experiment. Ett
tillfälligt experiment kännetecknas av

a) det kan göras om ett stort (i princip oändligt) antal gånger,
b) vi kan aldrig förutsäga vad resultatet ska bli även om vi gjort

samma experiment många gånger innan,
c) det finns en bestämd sannolikhet för att experimentet ska ut

falla på ett visst sätt.

2.1.1 Exempel på tillfälligt experiment:

Kasta en tärning. Då tärningen kastas vet vi att utfallet kan bli l, 2, 3, 4,
5 eller 6. Eftersom vi vid ett speciellt tillfälle då vi kastar tärningen inte
vet vad vi kommer att få kallar vi utfallet generellt för en stokastisk varia
bel och betecknar denna med det obestämda värdet 1;. I exemplet med
tärningen kan 1; anta heltalsvärdena 1-6; dessa heltalsvärden utgör utfalls
rummet för 1; .

2.1.2 Ett annat exempel på tillfälligt eAPeriment:

En foton med given energi sprids mot en atomär elektron i en
Comptonprocess; vi observerar i experimentet spridningsvinkeln för fo
tonen efter spridningen. Spridningsvinkeln är i detta (tillfälliga) experi
ment en stokastisk variabel. Dess utfallsrum innehålls i intervallet O 
1800 •
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Vi har här två exempel på stokastiska variabler där den ena är diskret
(utfallet av tärningskast) och den andra är kontinuerlig (utfallet aven
Comptonspridning med avseende på spridningsvinkeln).

2.2 Frekvens och fördelntngsfunktion

2.2.1 Diskret stokastisk variabel

När vi har att göra med en diskret stokastisk variabel (diskret = kan anta
ett uppräkneligt antal värden) talar vi om dess sannolikhetsfunktion p.

Exempel: stokastiska variabeln S har utfallsrummet Xl. X2.....Xn

Sannolikheten att S ska anta värdet Xk skrivs:

Det gäller att

....... (2: 1)

Vad är sannolikheten för att variabeln S ska anta värdet Xk? Jo. om vi

gör om vårt (tillfälliga) försök ett stort antal gånger och noterar relativa
frekvensen av antalet gånger vi erhåller S =Xk så ges Pt;(xk) = relativa

frekvensen för xk. I princip ska vi göra försöket ett "oändligt" antal

gånger för att detta ska gälla exakt.

2.2.2 Kontinuerlig stokastisk variabel

Då vi har en kontinuerlig variabel kan vi inte få sannolikheten för att va
riabeln ska anta ett givet värde. Däremot kan vi uttrycka sannolikheten för
att variabeln ska anta ett värde i ett givet intervall. Frekvensfunktionen
skrives ft;(x) och:

ft;(x) dx är sannolikheten att den stokastiska variabeln S ska anta ett

värde i intervallet x. x+dx.
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Då f~(x) är en frekvensfunktion gäller det att

+00

Jf~(x)dx = 1
-00

......... (2:2)

Frekvensfunktionen ska vara normerad till l dvs sannolikheten för att
variabeln ska anta något av sina möjliga värden måste vara lika med l. Om
utfallssrummet är begränsat till ett ändligt intervall (a.b) kan integralen i
ekv (2:2) skrivas från a till b (men formuleringen i ekv (2:2) är alltid rätt).

Fördelningsfunktionen F~(x) definieras

x

F~ (x) = Jf~ (x)dx
-00

......... (2:3)

F~(x) anger sannolikheten för att den stokastiska variabeln ~ ska anta ett
värde ~ < x. Det följer att F~(x) växer monotont med växande x och obe

gränsat går mot värdet 1.

+00

F~(+oo)= Jf~(x)dx = 1
-00

2.3 Väntevärde och varians

Väntevärdet E(~) av den stokastiska variabeln ~ definieras

~

E@= Jxfg(x)dx

.......... (2:4)

.......... (2:5)

Väntevärdet kallas ibland också medelvärdet. Om vi gör om ett
(tillfälligt) experiment ett antal (= n) gånger säger vi att vi har gjort n ob
servationer av variabeln och därvid erhållit n värden för densamma:
xl .....xn. Om vi bildar medelvärdet x

.......... (2:6)
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så är x ctt närmcvänlc för I~(~). Ju flcr obsclvalioner vi gör och bildar
medelvärdet av, desto "bättre" blir x som närmevärde för S. Vi kan också
säga att vi med hjälp av de n observationerna av x gör en skattning av E(S)

genom att bilda medelvärdet x. Ju fler observationer, som ligger bakom
skattningen, desto "bättre" är den Ofr nästa avsnitt).

Variansen VeS) av den stokastiska variabeln Sdefinieras

+00
V(s) = f(x - m)2f~ (x)dx .......... (2:7)

där m = E(S). Variansen är ett mått på spridningen av värden kring vän
tevärdet för den stokastiska variabeln S

x

III

Fig l: 'Två stokastiska variabler med frekvensfunktionerna f(x) har samma
väntevärde m, men variabeln l har större varians än variabeln 2.

Man kan visa att (lämnas som övning till läsaren)

.... (2:8)
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dvs variansen kan uttryckas som skillnaden mellan andra momentet och
första momentet i kvadrat för den stokastiska variabeln.

Standardavvikelsen a(~)

a(~)=~v(~)

2.4 Skattningar av väntevärde och varians

.......... (2:9)

Vi har redan nämnt att medelvärdet X. ekv (2:6). av ett antal. n. observa
tioner av den stokastiska variabeln S ger oss en skattning av väntevärdet
E(S). De n observationerna utgör ett stickprov på den stokastiska varia
beln S.

Stickprovsmedelvärdet x är en skattning av väntevärdet. Redan ett
stickprov med bara en observation är naturligtvis en skattning av E(1;). Om

vi vill göra en "bra" skattning måste vi dock göra mer än en enda observa
tion. Hur många beror på frekvensfunktionen för variabeln: för variablerna
i Fig l måste vi göra betydligt fler observationer av nr l för att stickprov
smedelvärdet x med en hög grad av sannolikhet ska komma nära vänte
värdet m.

Ett stickprov grundat på n observationer kan också användas till att
skatta variansen VIs). Om vi först bara betraktar stickprovet som en sam
ling av n stycken spridda värden Xl ..... Xn så ges stickprovsvariansen av

2 1~ - 2
S =-."./xk -x)

n k=l

.......... (2:10)

Detta mått kan också användas som en skattning av variansen VIs) men

för att denna skattning ska vara väntevärdesriktig måste vi i stället be
räkna s2 enligt ekv (2: 11) nedan

2 1 ~( -)2S =--,L, Xk-X
n -l k=l

.......... (2:11)

Vad menar vi med att skattningen ska vara väntevärdesriktig? Jo. vi inser
att om vi baserar en skattning av E(S) respektive VIs) på n observationer

(ett stickprov med n värden) så kommer vi att få ett annat värde på
skattningarna x och s2. (ekv (2:11)) om vi bestämmer oss för att ta ett
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nytt stickprov med n nya värden på variabeln. Om vi upprepar proceduren
och tar ett stort antal stickprov så ska medelvärdet av stickproven obe
gränsat närma sig E(~) respektive V(~) då antalet stickprov ökar. Om så

är fallet är skattningen baserad på ett enda stickprov väntevärdesriktig.
Det är naturligtvis viktigt att en skattning är väntevärdesriktig: s i ekv
(2: Il) kan visas vara en väntevärdesriktig skattning av variansen V(~); x i

ekv (2:6) kan på samma sätt visas vara en väntevärdesriktig skattning av
väntevärdet E(~).

2.5 Precisionen i en skattning - konfidensintervall

Hur "bra" är skattningarna av väntevärdet, ekv (2:6), respektive av varian
sen, ekv (2: Il)? Intuitivt inser vi att ju större stickprov vi har använt vid
beräkningen av x respektive s2 • ekv (2:11), desto "bättre" är skattning
arna, dvs desto större säkerhet ligger det i påståendet att x = E(~) re
spektive att s2 = V(~).

För att kvantitativt uttrycka precisionen i skattningarna behöver vi kunna
ange ett intervall kring dessa, dvs kring värdena x respektive s2 • som
med en given sannolikhet innehåller de sanna värdena E(~) respektive
V(~). Intervallet kallas i detta sammanhang för konfidensintervall och san

nolikheten för att det sanna värdet ryms inom intervallet kallas konfi
densgraden hos intervallet. Generellt gäller att ju högre säkerhet vi ön
skar desto större blir intervallet (dvs desto obestämdare blir det sanna
värdet).

Om vi händelsevis skulle känna variansen V(~) hos den stokastiska varia
beln ~ (vilket är osannolikt) kan vi lätt konstruera ett konfidensintervall

kring stickprovsmedelvärdet x som med en given konfidensgrad innehål
ler det sanna väntevärdet m =E(~). Speciellt, om ~ är en normalfördelad

variabel fås ett konfidensintervall med konfidensgraden 68% genom

x±IJ/.f/i .......... (2:12)

där O" =~V(~) är standardavvikelsen och n =antalet värden

(observationer) i stickprovet. Med två standardavvikelser i intervallet
(1.96 s i stället för l s i ekv (2: 12) fås ett konfidensintervall med konfi
densgraden 95%; med 3.09 s ökar konfidensgraden till 99.8% etc.
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Eftersom vi antagligen inte känner variansen VIs) utan endast kan skatta

denna med hjälp av vårt stickprov, ekv (2: Il), inser vi att bestämningen
av ett konfidensintervall med given konfidensgrad blir betydligt mer
komplicerad. Om vi helt enkelt bildar

x±a/-{ii .......... (2:13)

så står det klart att konfidensgraden måste bli mindre än 68% (vi förut
sätter att vi vet att variabeln Sär normalfördelad men att vi inte känner

variansens storlek). Ju färre värden, n, stickprovet innehåller desto lägre
blir konfldensgraden av detta intervall.

Om vi kan förutsätta att vår stokastiska variabel är normalfördelad finns
en teori utarbetad för konstruktion av konfidensintervall med given kon
fidensgrad

.......... (2:14)

där (l-a) = konfidensgraden; ta (f) finns tabellerad och beror av antalet
I,

frihetsgrader f som ges av f = (n-l) där n = antalet observationer i stick
provet. Fördelningen ta (f) kallas efter sin upphovsman för "the Student's

I,
t-distribution". T ex om n = 10 och (l-a) = 95% erhålles ta (f)= 2.26

I,
(enligt tabell) i stället för 1.96 om s är känd (f=n-l=9, al =0.025).

2

REFERENSER

Blom G: Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar.
Studentlitteratur. Lund 1984.
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3. SLUMPTAL OCH FREKVENSFUNKTIONER

3.1 Slumptal

Monte Carlo metoden för simulering av foton och elektrontransport byg
ger på användning av slumptal. Dessa används för att bestämma bl a av
ståndet mellan växelverkansprocesser, vilken typ av växelverkan, och vid
spridning vilken vinkel som ska användas. För vaIje foton/elektron kom
mer således flera slumptal att användas.

Slumptal definieras som en serie av tal som är helt okorrelerade med va
randra.

Det går att erhålla slumptal genom att registrera en fySikalisk slumppro
cess, t ex termiskt brus eller kosmisk strålning. Praktiskt är detta an
vändbart endast för att generera en slumptalstabell, som man skulle
kunna använda i Monte Carlo program. Normalt använder man inte "sanna
slumptal". I stället utnyt1jar man en speciell algOritm för att generera
slumptal. Dessa s k pseudo slumptal är aldrig helt okorrelerade. För att
kontrollera att algoritmen är användbar gör man vissa tester, t ex att
slumptalen är rektangulärt fördelade mellan O och l. Det finns inget test
som garanterar att en pseudo slumptalsgenerator kan användas utan att ge
felaktigt resultat. Man bör alltid testa algoritmen genom tillämpningen
och jämföra resultaten från två olika pseudo slumptalsgeneratorer.

Vi ger här ett exempel på hur den mest använda pseudo slumptalsgenera
torn fungerar. Utgå från:

'i = (a. ri_1)modulo m

a är en multiplikationsfaktor (t ex 69096)
a modulo b är resten vid heltalsdivision a/b
m=2t där t är antalet bitar som används vid beräkningen
l bit motsvarar l eller O.

Om man arbetar med 31 bitar får man en periodlängd på 536.106 .
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ro är startvärdet för algoritmen (frötalet) och väljs av användaren.

Ett exempel för att belysa tekniken:

t=4 bitar
a=3
ro=7

ger m=24=16
00112, decimalt respektive binärt
0 1112

Binärt r1=(a'ro) modulo m

0011

0111

0011

0011

.Q.Q.ll

010101
modulo 16, 100002 motsvarar sista fyra bitarna binärt 01012.

Decimalt q =(a'ro) modulo m

(3·7) modulo 16 = 21 modulo 16 =
= (21/16 - heltalsdelen av 21/16}-16 = 5.

0011

.Q.l.Q.l

0011

0000

.Q.Q.ll

001111

modulo 16 motsvarar sista fyra bitarna binärt 11112.

Decimalt r2=(a'r1) modulo m

(3·5) modulo 16 = 15 modulo 16 = 15 - heltal (15/16}-16 = 15.

18
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3.2 Frekvensfunktioner

I föregående kapitel l och 2 definierades begreppen frekvensfunktlon
och fördelningsfunktlon. Vi ska i detta avsnitt visa hur man handskas med
dessa begrepp.

Från en pseudo slumptalsgenerator har man normalt en frekvensfunktion
som åskådliggörs i Fig l.

l,

1o ~

Fig 1. Rektangulärt fördelade slumptal i intervallet (0,1). Sannolikheten
är lika för alla tal mellan O och l.

De frekvensfunktloner vi ofta kommer i kontakt med t ex vid simuleringar
av fotontransporter har annorlunda utseende; se exemplen i Fig 2.

f(x) f(x)

L----------------l""=x L- -..:=_.---~x

Fig 2. Exempel på frekvensfunktloner.
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En frekvensfunktion kan också ha en given diskret fördelning, som i fig 3.

P
/ '\.

-
2

-
3

1

-

"-
I I /

o

0.4

0.2

1 2 3

Fig 3. Diskret fördelning där händelseförlopp l sker med sannolikheten
eller frekvensen p l, förlopp 2 med sannolikheten P2 och förlopp 3 med
sannolikheten P3, LPi =1 se ekv 2:1.

Detta kan också illustreras med en tallinje där slumptalet p hamnar mel

lan O och L
Förloppen Xl' ~, x3 , ... ,xn inträffar med sannolikheterna P(xI), p(~),

P(x3)'"'' p(xn)

1 2
" ---,.------r---___,----,~L....----r-------,I p

O n-i 1
p(xJ p(xt )+p(x) L p(x

j
)

i=i

Ett bra exempel på när man väljer denna typ av frekvensfunktion är när
man vid en fotontransport skall välja växelverkansprocess, se kap 6.
Praktiskt går man tillväga på följande sätt:
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1. Slumpa p
2. Testa om p < P(XI) om ja acceptera xl

om nej fortsätt
3. Testa om p(XI) < p< p(XI)+P(X2) om ja acceptera x2

om nej fortsätt
OSV

Om vi istället har kontinuerliga stokastiska variabler hittar vi inte ett sä
kert värde xl utan i stället sannolikheten att hitta värdet i ett intervall

(x,x+dx). Fördelningsfunktionen för en sådan frekvensfunktion kan ha
nedanstående utseende.

F(x)

x dx
X

Fig 4. Fördelningsfunktionen för en kontinuerlig frekvensfunktion.

Praktiskt går man tillväga på följande sätt när man väljer ur en kontinu
erlig frekvensfunktion:

1. Slumpa p
2. Sätt F(x) = P och lös ut X =F-I(p)

Sannolikheten att man får ett värde i intervallet (x, x+dx) blir då

dp dF(x)
dp som kan skrivas som -. dx =--. dx = f(x)dx, i analogi med uttrycket

dx dx
. i kapitel 2.
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Denna melod våYer lIltUl om lIlall t ex vlll berillma gångvägen för en foton
i en transport genom ett visst attenuerande medium, se detaljerad be

slu"ivnlng l kapitel 6.

Förkastninllsmetoden

Ibland är den s k förkastningsmetoden (eng. rejeetlon method) ett lämp
ligare val. Man vill göra slulIlptalsberåklllllgar I Intervallet (a,b) från en gi
ven frekvensfullkUon vars högsta värde är l.

fIx)

1 r----- -,
I I
I I
l I

P2 I
I
I
I
I

x
1

=a+ P1
(b-a)

b xa

FIg 5. Förkastningsmetoden; Slumptalsberäkning i intervallet (a,b) från en
given frekvensfunktlon f(x) vars högsta värde är l.

aceeptera Xl
förkasta Xl

2.
3.

Tlllvägagållgssåttet:
l. Dra 2 slumptal PI oeh P2. (slumptalen rektangulärt

fördelade i intervallet (0,1)
Låt Xl =P l(b-a)+a
Om P2 < f(XI)

Om P2 > f(XI)
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Metoden illustreras i figur 5 där värdena godkänns om de hamnar
"innanför" kurvan representerad av f(xl och förkastas utanför densamma.

Denna metod används ofta t.ex kommer du att stifta bekantskap med den
i Buffons Nålproblem kapitel 5.

Sannolikheten att acceptera ett värde i intervallet (xl.xI+dxIl blir då

f(x,)/L d f()

J Xl .~
dPI dP2 = (b-a) L

O

I vissa fall blir förkastningsmetoden mycket ineffektiv, om frekvensfunk
tionen t ex har utseendet:

f (x)

L- :=:::._._---+x

Fig 6. Exempel på frekvensfunktion med ojämn fördelning.

Eftersom man slumpar lika effektivt i området nära O som i området nära
l inser man att man får göra orimligt många slumpningar eftersom fre
kvensen är så ojämnt fördelad. Detta är t ex fallet vid koherent spridning
se kap 6.
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4. SKATTNINGAR

När vi simulerar en irrfärd av t ex fotoner genom ett vattenskikt måste vi
skatta värdena på variablerna (fältstorheterna), som vi till sist vill ha ett
mått på. Skattningar kan göras på olika sätt; det enda krav vi har är att de
skall vara väntevärdesriktiga (eng. unbiased).

4.1 Direkt simulering.

Den enklaste formen för skattning är direkt simulering. Det kan användas
om vi till exempel vill beräkna hur många fotoner som passerar ett
vattenskikt med tjockleken D utan att ha växelverkat i vattnet.

Låt Plo pz ,... , Pn vara rektangulärt fördelade slumptal mellan O och 1.

Utgående från längsta möjliga gångväg D har vi bestämt att slumptal i in
tervallet (O, Pv) leder till växelverkan i vattenskiktet medan slumptal i in
tervallet (Pv,l) leder till att fotonerna passerar vattenskiktet utan att

växelverka.

Om Pi sålunda är slumptal i intervallet (Pv. l) så får fi = f(Pi) representera

gångvägar vars längd överstiger vattendjupet D och också antalet fotoner
som går opåverkade genom vattnet.

Medelvärdet li =..!.tri
n ;=1

............(4:1)

blir då en skattning av det värde på antalet fotoner som vi förväntar oss
passera opåverkade (F).

Om vi t.ex väntar att 25% av fotonerna passerar skiktet så blir F = 0.25·X
om X är antalet slumpningar eller händelser. Om vi har en detektor som
vi känner effektivitets- och responsfunktionen för så kommer vi när vi
mäter att få olika värden: 0.23·X, 0.26oX och kanske någon gång 0.25·X
eftersom fi är en stokastisk variabel. Men mäter vi oändligt många
gånger kommer vi att som medelvärde få just väntevärdet <1>. <1> får repre-
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sentera en slags reducerad fluens där vi korrigerat för detektorns effek
tivitet och respons.

Det är lätt att visa att skattningar med direktsimuleringsmetoden är vän
tevärdesriktiga.

. 1 n
tji = hm-Di

n.."oa n l
.......... (4:2)

är det värde vi förväntar oss om vi genomför oändligt många mätningar.

Vi kommer att få olika värden på de individuella mätningarna och efter
som vi från början inte känner väntevärdet får vi räkna med en varians i
det. Variansen= (standardavvikelsen)2 blir då

2 1 L 2s = (f, (x)-f.)
(n -1) l l

......... (4:3)

Denna enklaste formen av skattning är en "rakt på metod" utan några
analytiska beräkningar.

Andra typer är Lex skattning ur sista växelverkansprocessen eller skatt
ning med kollisionstäthetsmetoden. I båda dessa fall utnyttjar man analy
tiskt beräknade uttryck för skattningen och väntevärdesriktigheten bli
svårare att bevisa.

Anledningen till att man väljer skattningar grundade på analytiska be
räkningar kan vara att man är intresserad av någon speciell variabel som
skulle kräva enormt många slumpningar om man valde direktsimule
ringsmetoden för att man skulle uppnå rimlig spridning (varians) i sitt
resultat. Ett exempel är när man har en mycket liten målyta i en detek
tor.

Men det är inte alltid alldeles givet att en skattning är bättre för att den
grundar sig på ett analytiskt uttryck. tiden att genomföra en sådan be
räkning kan överväga den tid det skulle ta att köra tillräckligt många di
rektsimuleringar.

Hur god en skattning är definieras nämligen ofta som
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1

(J' t

där (J är variansen och t räknetlden.

4.2 Variansreducerande metoder

Lämpligt vald skattningsmetod är ett sätt att reducera variansen, men det
finns åtskilliga andra metoder att nå en minskad spridning i det Monte
Carlo beräknade resultatet.

Man kan till exempel införa falska sannolikheter och falska fördelningar.
Om man låter en pinnstråle falla in mot ett inte alltför tjockt vattenskikt
kommer fördelningen av primära och spridda fotoner bakom vattenskik
tet att fördela sig kring infallsriktningen likt nedanstående fig 1.

f(x)

x
0.3 1.

Fig. 1 Pinnstråle infallande mot ett vattenskikt. Fördelningen av primära
och spridda fotoner bakom det tunna vattenskiktet fördelar sig enligt den
böjda kurvan.

Om man vill få fluensen lika välbestämd i en ring mellan radierna x=O.3
och x=l som i en cirkelyta med radien x=O.3 kring infallspunkten måste
man minska sannolikheten för fotonerna att utan att växelverka gå rakt
igenom skiktet och samtidigt öka sannolikheten för spridning i en vinkel
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så att fotonerna hamnar i rtngen utanför. Man får anta en falsk gångvägs
fördelning för att tvinga fotonerna att växelverka i vattnet och en falsk
vinkelfördelning för att tvinga in dem i rätt rtktning.

Man inför då en vikt i varje växelverkanspunkt där

Wi = sanna antalet fotoner jfalska antalet fotoner

För fördelningsfunktionerna kommer då att gälla:

........ (4:4)

där Fi (x) är den sanna och fl i (x) är den falska fördelningen.

För en kontinuerlig fördelning F(x) gäller att man väljer slumptal Pi =
F(xil och följaktligen kan Xi bestämmas entydigt ur

Xi = F-l(Pi) ........ (4:5)

medan man för den falska fördelningsfunktionen bestämmer Xi ur

Xi = F-l(Pi . Wi) ........ (4:6)

man strävar alltså efter att ge slumptal som ger en hög frekvens en lägre
vikt. och de orsakande en lägre frekvens en högre vikt. Men man får
samtidigt ta konsekvensen och kompensera resultatet med de falska för
delningarna med motsvarande vikt.

För att belysa viktighets sampling ges här ett helt annat exempel:
Om man med direkt Monte Carlo vill lösa en integral

så gäller att

b

I =ff(x)dx
a

27

......... (4:7)

.......... (4:8)



Monte Carlo metoden

där Xi erhålles från dragna slumptal Pi enligt Xi = Pi (b-a) +a.

1

Vi tar ett exempel: Beräkna integralen I =J.} dx

O

enligt ovan blir då I =.!.i>r
n i =1

och Xi = Pi ego xi = Pi (1-0)+0

När man slumpar kanske ca 100 gånger (n= 100) kommer man ändå inte
att få ett särskilt bra värde på integralen; i det här fallet vet man ju exakt
vad det ska bli. Orsaken kan vi ana ur fig 2. Vi får lika ofta slumptal i in
tervallet (O, 0.5) som i (0.5, l.0) och det är slumptalen i det senare inter
vallet som ger största bidraget till integralen. Vi kan då tillgripa viktig
hetssamling, ansätta en hjälpfunktion för att koncentrera oss på de delar
av funktionen som ger stort bidrag till integralen.

b b
M kr t al l t Jg

f«Xx»g(X)dX -- Jgf«Xx»dG(X)an s iver om in egr en en ig
a a

b
där G(x) väljs så att G =Jg(y)dy om vi i vårt fall ansätter g(x)=2x. blir

a

G(x)=x2 . Slumptalsfördelningen erhålls nu ur G(x)=p.

Vi ser ur figuren att den nya funktionen f(x)/g(x) varierar mindre än
f(x)=x2 och vi kan förvänta oss en bättre uppskattning av integralen.
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f(x)/g(x)=x/2

Fig 2. Funktionerna f(x), g(x) respektive f(x)/g(x).
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5. PROBLEMLÖSNINGSMETODIK

När man ställs inför att lösa ett problem med en Monte Carlo metod kan
man förfara på följande sätt.

l. Ställ upp ett analytiskt uttryck för det förlopp som ska
simuleras.

2. Välj frekvensfunktlon och typ av skattning.

3. Vinner man på att välja någon variansreducerande metod?

Vi möter i den här kursen huvudsakligen problem som handlar om foton
och/eller elektrontransporter. Men Monte Carlo metoden lämpar sig
också för andra typer av problem och vi har därför valt ett sådant exem
pel.

5.1 Buffons klassiska nålproblem

Antag att du har en nål med längden R. och att du släpper den med för
bundna ögon från en hög höjd ned på ett trägolv med parallella plankor
som är dubbelt så breda som nålen är lång. I hur många fall kommer nå
len att skära en skarv mellan två plankor? Vad är förhållandet mellan an
talet kast och antalet händelser att nålen skär en skarv?

Problemet lämpar sig väl för Monte Carlo metoden. Ingen vill väl stå på
en stol med förbundna ögon och kasta tusentals nålar ner på golvet och
sedan räkna hur många som träffat en skarv. Att man måste ha förbundna
ögon beror bara på att träffarna ska vara fullständigt slumpmässiga och
den höga höjden för att inte nålarna skall kunna klumpa ihop sig på något
sätt mellan eller på skarvarna.

Vi börjar med att analysera förloppet:
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Betrakta en nål med längden R som träffar eller missar en skarv mellan
två plankor. Förloppet repeteras vid alla skarvar så vi kan nöja oss med att
betrakta en skarv som vi placerar vinkelrätt mot x-axeln i koordinaten
x=O. Nästa skarv kommer då att hamna i koordinaten x=2R.

Rcose

o x
2R

Fig l. Skiss över "Nålproblemet"

Vi låter en nål falla och dess högerända hamnar i koordinaten x mellan
x=O och x=2R och vidare låter vi nålen bilda vinkeln e mot x-axeln. Vi

uppnår träff när någon del av nålen hamnar i x=O och annars miss.
Avsikten är att vi skall få fram förhållandet mellan antalet kast och antalet
träffar.

Om vi säger att nålens högerända hamnar i koordinaten x så kommer
träff att ske när x - R eos e< O eller om x > 2R.

5.1.1 Monte Carlo program

Detta problem att finna förhållandet mellan antalet kast och antalet träffar
kan lösas med hjälp aven enkel Monte Carlo Simulering. Av problemets
natur inser man att träff-miss metoden är lämplig. Först illustreras hur
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man bygger upp dataprogrammet och därefter gör vi en analys av hur be
räkningen går till.

För dem som inte har vana vid programmering visar vi hur man omvandlar
ett problem till ett program som kan köras på dator.

Intiutivt har man en uppfattning om i vilken ordning, sekvens, problemet
ska lösas på. I fotontransportproblem går man från en växelverkanspro
cess till nästa osv. Man kommer i olika valsituationer för händelser, t ex
vilken typ av växelverkan som skett. När det gäller större eller svårare
problem förfinar man det till en uppsättning enklare problem, växel
verkansprocesserna delas upp i de möjliga typer av processer som är fYsi
kaliskt mÖjliga. Slutligen används mÖjligheten att beskriva repetition fli
tigt i algoritmer som man läser med hjälp av datorer; vi följer ju inte en
fotontransport utan snarare 100000.

Med hjälp av de fYra grundprinciperna sekvens, val. förfining och repeti
tion kan man beskriva de flesta problem samt också hur motsvarande da
tagrogram är uppbyggt. Olika sorters flödesscheman används för att be
skriva algoritmer. Den metod som beskrivs här kallas "dimensional
flowchart" och är en typ som är mycket lämplig för en mängd olika pro
blembeskrivningar. Samtidigt med en beskrivning av hur dimensional
flowcharting är uppbyggt visas hur det kan användas för beskrivning av
nålproblemet ner till ett FORTRAN-program.

5.1.2 Sekvens

Sekvens talar om att vissa moment ska utföras efter varandra.

Gör först detta
I

Sedan detta
I

Sedan detta
1\

Läs in antal kast k
I

Kasta k gånger
I

Skriv ut resultatet
1\

1\ Används för att tala om att sekvensen är slut.
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5.1.3 Val

För att kunna utföra alternativa handlingar måste man kunna göra ett val
mellan dessa. Valet bestäms av de förutsättningar och förhållanden som
råder vid det aktuella tillfället. Olika villkor bestämmer vilka handlingar
som ska utfaras.

Beräkna koordinaterna för nålen

Om nålen skär en linje
I

Öka antalet träffar med l
1\

nålen inte skär en linje
I

Öka antalet missar med l
1\

"Nålen skär en linje" är ett villkor och "Nålen skär inte en linje" ett an
nat. Högst ett villkor kan vara sant. För det villkor som är sant utförs se
kvensen t. ex "Öka antalet träffar med ett" om "Nålen skär en linje" är
uppfyllt.

5.1.4 Förfining

Förfining används för att dela upp ett svårförklarat problem i mindre de
lar.

Kasta nålen en gång
I

I
Bestäm koordinaten för stavens högerända i
intervallet (O,2R)

I

I

Välj vinkel på staven
I

I

Beräkna koordinaten för stavens vänster ända
1\
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Att bara tala om för datorn att man kastar nålen är för svårt. det går inte
att ställa upp något uttryck för det direkt. I stället delar man upp det: be
stäm läget på nålens ena ända och riktning på nålen.

5.1.5 Repetition

Med en speciell repetitions symbol (x) kan vi tala om att samma sekvens
ska utföras flera gänger. Någonstans i sekvensen ska finnas ett villkor för
att testa om vi ska fortsätta att repetera.

Kasta nålen x gänger
I

Kasta nålen l gång
I

Kontrollera om nålen skär en linje
I

I

Har vi kastat x gånger?
A

De tre första grundprinciperna kan visas på följande vis:

~---"Val

Sekvens Förfining

När man strukturerat upp sitt problem med den beskrivna tekniken och
förfinat ner alla svårare problem till enkla delproblem så är sista steget
till ett färdigt program mera en ren översättning ur en kokbok för aktu
ellt programspråk.

5.2 Diskussion

Låt oss nu analysera vad Monte Carlo programmet egentligen gör. Vi får
här en illustration av träff-miss metoden (eng. rejection method).

34



Monte Carlo metoden

Datorn genererar två rektangulärt fördelade slumptal

PI för att bestämma vinkeln S; S= PI . rc/2

satsen: TH=PlHALVA . RAN(SEED)

och P2 för att bestämma koordinaten för nålens högerända.

x= P2 2R

satsen X=2·R·RAN(SEED)

Vi har träff om (x - R eos S ) ~ O dvs x ~ R eos S.

Lät oss kalla R . eos S för f(S) vi kan då skriva våra två villkor

Träff om p2R ~ f(S) och miss om p2R > f(S)

Sannolikheten att dra ett värde i intervallet (S. S+dS) blir i vårt fall:

f('~R ""%
d . fd = de. f ~=R ·cosOdO

p, P2 ni 2R ni. 2R
o /2 o /2

1
-cosOdO
n

Eftersom nålenshögerända blir vänster och vice versa när S > rc/2 räcker

det att integrera uttrycket mellan O och rc/2 för att täcka alla möjliga fall.
Totala sannolikheten att vi drar ett värde mellan O och rc/2 blir då:

1 ~ 1-. fcosOdO =
n o n
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Forl.fanprogrmnmct. nedan iiI' cn lösning av Buffons nålproblem.

5 • 3 PROGRAM BUFFON IBuffons klassiska nålproblem

c Definiera variabler
INTEGER KAST,TRAFF,MISS
REAL TH,X
REALV,R
REAL PIHALVA,SEED
REAL SVAR

IAntal kast:KAST,antal träffar:TRAFF, antal mlssar:MISS ,
Ivlnkel mot x-axeln:TH,koordlnat för hö-nålända:X
Ikoordlnat för vä-nålända:V, nålens längd:R
Irr/2:PIHALVA,Slumptalsfrö:SEED
IFörhållandet antal kast/anlallräff:SVAR

C Definiera startvärden
WRITE(6,800) 'Hur många kast (heilaQ?'
READ(6,81O) KAST
WRITE(6,800) 'Välj slumptalsfrö:'
READ(6,810) SEED

800 FORMAT(I,A)
810 FORMAT(110)

TRAFF=O
MISS=O
R=1.0
PIHALVA=3.14159/2

C Kasta nålen KAST gånger
DO 100 INDEX=1 ,KAST

IAntaiträff sätts 1111 O
IAntal missar sätts till O
INålens längd sätts 1111 1.0
Irr/2

C Kasta en gång
X:=2*R*RAN(SEED) IBestäm koordinat för stavens hö-ända I Intervall O, 2R
TH:=PIHALVA*RAN(SEED) IBesläm vinkel på staven I förhållande till x-axeln
V:=X-COS(TH)*R IBestäm koordinat för stavens vä-ända I intervall O- 2R

C Kontrollera om nålen skär en linje
IF (V.LT.O.O) THEN

TRAFF=TRAFF+1
ELSE

MISS=MISS+1
ENDIF

100 CONnNUE

C Beräkna förhållandet mellen antal kesl och anlalträff
IF (TRAFF.EQ.O) THEN

SVAR=O.O
ELSE

SVAR=1.0*KAST/TRAFF 11.0 omvandlar till flyltalsberäknlngar
ENDIF

c Skriv ut resuilat
WRITE(6,900)
WRITE(6,900)
WRITE(6,900)
WRITE(6,910)

900 FORMAT(A,110)
910 FORMAT(A,F10.5)

END

'Antal kast =',KAST
'Antal träff =',TRAFF
'Antal mlssar=',MISS
'Antal kast/antal träff =',SVAR
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6. SIMULERING AV FOTONFÄRDER.

Liksom vid de första transportberäkningarna av neutrondiffusion är Monte
Carlo metoden mycket användbar för att beskriva fotontransporter genom
materia.

Exakt vad som sker med de enskilda fotonerna är omöjligt att förutspå.
Däremot kan man beräkna hur ett stort antal fotoner med en given
energifördelning kommer att bete sig i en avbildnings- eller bestrålnings
situation. Detta göres genom att generera "fotonfärder" med hänsyn tagen
till sannolikheten för olika händelser. "Fotonfärdema" utnyttjas för att
göra skattningar av olika storheter (t ex absorberad dos eller fotonfluens).
Denna metod kallas Monte Carlo simulering.

Översiktligt ser en Monte Carlo simulering aven fotontransport ut som
följer

l. Bestäm ingångsenergi och riktning på fotonen samt läge för
första växelverkansprocessen.

2. Bestäm typ av växelverkansprocess; fotoelektrisk absorption,
koherent eller inkoherent spridning eller parbildning
utgående från sannolikheterna för de olika processerna för
aktuell energi och attenuerande material.

2: l Vid fotoelektrisk absorption bestämmer man om
fluorescensfotoner genereras utgående från materialets
fluorescensutbyte. Om inga fluorescensfotoner genereras
avslutas färden.

2:2 Vid spridning; bestäm om det är fråga om koherent el
ler inkoherent spridning samt spridningsvinkel och
energi hos den spridda fotonen. Som tidigare styrs frek
vensen av händelserna av sannolikheterna för de olika
spridningsprocesserna och vinkelfördelningarna vid
aktuell energi och för det material där växelverkan äger
rum.
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2:3 Vid parbildning starta två annihilationsfotoner i slumpar
tad riktning.

3. Gångvägen till nästa växelverkanspunkt måste bestämmas
och beror av materialets attenueringsförmåga.

4. Slutligen måste man efter varje val av ny gångväg
kontrollera om fotonen är kvar i mediet, den kan ha rymt
ut ur aktuell volym eller absorberats. I så fall startar man med
en ny fotonfärd.

Utslagna elektroner följs i regel om de erhållit en energi överstigande ett
visst tröskelvärde, detta behandlas i kapitlen 7 och 8.

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av de olika stegen i en Monte
Carlo simulering aven fotontransport.

Det finns olika sätt att betämma ingångsenergin. Oftast fördelar sig fo
tonerna i ett känt spektrum av energier och man kan, om man simulerar
ett stort antal fotoner, betrakta dessa som monoenergetiska och behandla
ett energiintervall i taget bara den kända energifördelningen bibehålls.
Det går naturligtvis lika bra att med hjälp av slumptal bestämma energin
på inkommande foton inom den fördelningsfunktion som energispektret
utgör.

Efter inträdet i det intressanta mediet attenueras fotonerna och den väg
sträcka som fotonen tillryggalägger, gångvägen p beräknas med hjälp av
slumptal p.

För fotoner gäller att sannolikheten för en kollision, dvs att fotonen inte
längre är opåverkad, mellan p och p+dp ges av

Il, den lineära attenueringskoefficienten, egentligen Il(hv)
eftersom Il beror av fotonenergin.
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f(p) frekvensfördelningen

och fördelningsfunktionen F(p) som knyter ihop sambandet
med det slumpade talet p kan uUyckas:

p

F(P) = ffl' e-JlXdx = 1-e-PP

o

p=F(p)=l-e-J.lP och p= -ln(l-p)
IL

... (6:2)

... (6::3,6:~)

men om vi plockar ett rektangulärt fördelat slumptal mellan O och 1 så
spelar det ingen roll om slumptalet väljs som p eller 1- p .

-lnp
p=-

IL
... (6:5)

blir alltså den gångväg som vi beräknar att fotonen färdas i det aktuella
materialet innan den växelverkar.

Om vi slumpmässigt bestämt att fotonen färdas sträckan p i materialet
och p< tjockleken på skiktet, så bestämmer vi att en växelverkan
kommer att ske just där.

6.1 Val av växelverkanstyp.

Sannolikheten för växelverkan i denna punkt är totalt 1. Eftersom det
finns olika typer av växelverkansprocesser som med olika relativ sanno
likhet Pi kan äga rum, delar man upp utfallsrummet (0,1) för slumptalen i

delintervall där den relativa storleken motsvaras av respektive relativa
sannolikhet för olika typer av växelverkan; se skissen på nästa sida.

relativa sannolikheten för fotoelektrisk

effekt

för inkoherent spridning

för koherent spridning
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för parbildning

PI
1 _

o

Detta innebär att vi erhåller:

Fotoelektrisk absorption om p < PI

Inkoherent (Compton) spridning om PI< P < PI + P2

I

p

Koherent (Rayleigh) spridning om PI + P2 < P < PI + P2 + Ps

4

Parbildning om PI + P2+ Ps < P < I där LP, = 1
;=1

6.2 Fotoelektrisk effekt

Har valet av växelverkanstyp fallit på fotoelektrisk effekt avslutas spåret

om inte en fluorescensfoton bildats.

6.3 Spridning

Har slumptalet valt inkoherent eller koherent spridning, bestäms sprid
ningsvinkel samt energi hos den spridda fotonen.

A. För hv > SOO keV ges tvärsnittet för spridning av Klein-Nishina

fördelningen och Kahns metod. Dvs fri elektron i vila utan sprid

ningsfunktion.

B. För hv < SOO keV, krävs uppdelning mellan inkoherent och ko

herent spridning.
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6.3.1. Inkoherent spridning

Differentiella tvärsnittet i ett vinkelintervall da runt a ges av

dqincoh (hv,a ,Z)
da

daI<N(hv,a) S(x Z)
da . , .... (6:6)

där dO"KN(hv,a)/da är differentiella KIein-Nishina tvärsnittet för en fri

elektron i vila och S(x,Z) = inkoherenta spridningsfunktionen dvs kor
rektion för ej fri elektron.

Beräkning av spridningsvinklar för denna växelverkanprocess görs med
en metod kallad "rejection method", träff- eller miss-metoden (se kap. 3).
Fördelningen normaliseras och då erhålles

dO"incoh (hu,a,Z) / da Smax(x,Z)O"KN(hu) S(x,Z) dO"KN(hu,a) / da
O"incoh(hu,Z) = O"incoh(hu,Z) . Smax(x,Z) O"KN(hu,a)

.... (6:7)

där Smax(x,Z) är maximala värdet på funktionen S(x,Z), se figur l.

För ett givet värde på den infallande fotonens energi. blir maxvärdet lika
med S(xmax,Z) för xmax=l/Ä.. x=sin(a/2)/Ä., för a=1t. Tre slumptal SI. S2

och S3 bestämmer värdet på vinkeln från normaliserade KIein-Nishina

fördelningen. detta görs med hjälp av Kahns metod. Ett fJärde slumptal,
S4. används för att förkasta eller acceptera den föreslagna vinkeln. Den ac
cepteras om S4 < S(x.Z)/Smax(x.Z), dvs ligger inom streckade ytan i figu

ren, om vinkeln ej kan accepteras gör om proceduren.
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Fig 1. Frekvensfunktionen för inkoherent spridning aven 50 keY foton i
vatten (heldragen). Frekvensfunktionen för en fri elektron (streckad). (Fig
från ref 1.)

6.3.2 Koherent spridninll

Differentiella tvärsnittet för koherent spridning ges av

.... (6:8)

där F(x,Z) är formfaktorn och dan, (e) / de fu: det klassiska differentlella

Thompson tvärsnittet. Frekvensfunktion för koherent spridning exempli

fieras i figur 2.

Differentiella tvärsnittet för koherent spridning är högt för små sprid
ningsvinklar. Berälming av spridningsvinkeln med träff- eller missmeto
den blir därför ineffektiv. Ett sätt att effektivisera beräkningen är att
istället använda en variabeltransformations metod. Denna metod finns
angiven i referens l och kan beskrivas på följande sätt. Transformationen
ger en ny frekvensfunktion. Ett värde slumpas med hjälp av den nya för
delningen genom att använda fördelnlngsfunktions-metoden. Detta ger
spridningsvinkeln e. Ett annat slumptal bestämmer om e ska accepteras
eller ej. Om e ej accepteras, slumpa ett nytt värde och testa e på nytt.
Detta görs för varje atomnummer Z och för varje fotonenergi hY. En fördel
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med denna metod ilr att för ett givet alomnummer Z, kan fotonenergln hv
och spridningsvinkeln e kombineras i en enda variabel x=sin(e /2)/"-.

Detta betyder att för vaIje material är det tl1lräckllgt att beräkna den nya
fördelningsfunktIonen en gång och använda den för alla fotonenergier.

En annan metod, också den beskriven i referens l, är att först slumpa
spridningsvinkeln e från totala spridningstvärsnlttet (inkoherenta och
koherenta) med träff- eller missmetoden. Sedan slumpas typ av sprid
ningsprocess från den relativa frekvensen för processerna för den tidi
gare slumpade vinkeln. Denna metod fungerar bra för fotonenergier över
10 keV och för material med lågt atomnummer Z som vatten.

2. o

1.8

1.6

I .•

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4 •

0.2

,./"'" ---~-"~--"""'-----"'"

, ,, ,, ,
•l o

Fig 2. Frekvensfunktionen för koherent spridning aven 30 keV
foton i vatten (heldragen). Frekvensfunktionen för Thomsson
spridning (streckad).

6.3 Parbildning
Vid parbildning, starta två annihilationsfotoner i slumpartad riktning, fölJ
sedan dessa.

Punkt 4. Kontroll av om fotonen finns kvar i mediet eller eJ. Om den finns
kvar börja om med punkt 1 och bestäm en ny gångväg.
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[l] Jan Persliden.. "A Monte Carlo program for photon transport using
analogue sampling of seatter angle in coherent and incoherent scat
tering processes." Computer Programs in Biornedieine 17 (1983)
115-128.
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7. SIMULERING AV ELEKTRONTRANSPORT

7.1 Introduktion

Vid simulering av elektrontransporter finns andra problem än vid
simulering av enbart fotontransport genom ett material. Bland annat är
antalet växelverkningar mycket större, därigenom ställs krav på snabbare
datorer. Antalet elastiska kollisioner för en elektron med initialenergin
IMeV är av storleksordningen 104 -105 innan den bromsats ned till IkeV.
En foton genomgår endast ett tiotal växelverkningar innan den reducerat
sin energi lika mycket.

Vidare finns ingen övergripande detaljerad teori att falla tillbaka på. Vi
hänvisas till att försöka länka samman de teoridelar vi har om mul
tipelspridning, energistraggling och vinkelspridning. Monte Carlo-tekni
ken gör detta mÖjligt [1-3].

7.2 Några grundläggande begrepp och antaganden för Monte carlo
simulering av elektrontransporter.

7.2.1 Parametrar för beskrivning av elektronfärd

Monte Carlo simulering aven detaljerad elektrontransport skulle vara
mycket omfattande och svår. I stället användes en teknik där transporten
indelas i "steg". Man väljer ett energiintervall (eller en viss sträcka) och
studerar slutresultatet av ett stort antal växelverkningar som äger rum i
steget. Därigenom undviker man att beskriva varje växelverkanspunkt i
detalj. Detta kallas att använda "Condensed Histories", på svenska,
"grupperade händelser". Inom vaIje steg utnyttjas multipel
spridningsteorier för transportberäkningen.

Modelleringen av elektronens färd brukar bygga på följande antaganden:

l) Alla spridningscentra (atomkärnor eller elektroner) är stokastiskt för
delade och inte nödvändigtvis med jämn täthet.
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2) Växelverkan sker med ett spridningscentrum i taget där energin och

riktningen eventuellt ändras.

3) Vi skickar in en partikel i taget.

Under dessa förutsättningar kan elektronens tillstånd parametriseras så

att det beskrivs av följande;

Där E = energin. U = riktningen och r = positionen.

Som tidigare klargjorts genomgår elektronen ett enormt antal kollisioner

som gör det opraktiskt att använda en enkelspridningsmodell. (Eng:
"Single scattering"). Även när man anvånder sig av s.k grupperade hän

delser och multipelspridningsteorier så blir beräkningarna omfattande.

Beräkningstiden bestäms av antalet partiklar som följs för att uppnå den

statistiska noggrannhet som krävs och av hur detaljerat elektronens väg

genom materien studeras (steglängden).

7.2.2 Stickprovsbeskrivning avelektronfärd

Man använder sig aven slags ögonblicksbild - teknik där man tar stick

prov på elektronens tillstånd. Oftast används spårlängden "s" som indika

tor för när stickprovet skall tas. Dvs:

O. SI. S2. S3..... sno ...

EO. El. E2. E3..... En....

UO. U lo U2. U3..... Uno ...
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Där E = energin, U = riktningen och r = partikelns läge efter att ha fär
dats en sträcka "Sn" från sin startpunkt.

Uttrycket "grupperad händelse", ("Condensed History"), innebär att man
låter partikeln göra en slumpmässig förflyttning från tillståndet n till
n+ 1. Det slutliga tillståndet är resultatet av alla växelverkningar inom ste
get - dvs man har slagit samman ett stort antal händelser (grupperat
dem) och tar bara hänsyn till den sammanslagna effekten av dessa.
Övergången från ett steg till ett annat styrs av den valda multipelsprid
ningsteorin. Eftersom man inte bryr sig om detaljerna i steget minskas
kraven på snabbheten och kapaciteten hos datorn.

Den viktiga slutsatsen är att även ej kompletta teorier och delar av dessa
kan länkas samman och ändå ge ett resultat som ligger nära verkligheten.
Dvs även då man har teorier som, i detta fall, inte ger någon korrelation
mellan spridningSvinklar och energiförlust är det möjligt att kombinera
dessa.

7.3 Energiförlustprocesser för elektroner

7.3.1 Allmänt

Innan vi går in lite mer detaljerat i resonemanget kring hur olika parame
trar väljes och beräknas i ett Monte Carlo-program så skall vi titta på en
översikt över de olika växelverkansprocesserna som en elektron kan råka
ut för. En stort antal jonisationer och excitationer sker ju längs den infal
lande elektronens väg [4] och man brukar dela in elektronens växelverk
ningar i tre typer:

1. Inelastiska kollisioner.

2. Elastiska kollisioner.

3. Strålningsförluster.

Vi skall behandla de tre huvudgrupperna lite mer ingående var för sig.
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7.3.2 Inelastiska (e-- e+)-kollisioner

När en infallande elektron kolliderar med en atomär elektron förlorar
den både energi och ändrar riktning. Tvärsnittet för elektronens sprid
ning mot atomära elektroner ges av Möller och positronens spridning ges
av Bhabha [4-5).

Tvärsnittet kan beskrivas som

da 1
-oc-
dQ Q2

där Q är energiöverföringen.

... (7: 1)

Ur detta kan man se att de små energiförlusterna dominerar för elektro
nerna och är av storleksordningen några eV/kollision vilket gör det mÖj
ligt att approximera med s.k CSDA (continuous slowing down approxima
tion). Detta antyder ju att partikeln förlorar energi på ett kontinuerligt
sätt längs sin färdväg [6).

Stopping-power [4) kan skrivas som

_ dE =NfQ. da dQ
dx dQ

... (7:2)

och beskriver medelenergiförlusten per väglängd. N är antalet spridande
targets i spridningsvolymen. Eftersom vi här behandlar enbart den
inelastiska spridningen så benämnes -dE/dx "collision stopping power".

I en liten del av växelverkningarna sker stora energiförluster. Då kan en
o-partikel (o-partikel = utslagen elektron med energi överstigande en

tröskelenergi) bildas som följes separat på samma sätt som en primär
elektron. Små förluster ingår redan i den s.k. begränsade stopping po
wern Scol,"" Fluktuationer i energiförlusterna. ("straggling"), behandlas

mer exakt av s.k stragglingfördelningar av t ex Landau [7) eller den mer
utvecklade av Blunck och Leisegang [8). Dock har CSDA den fördelen att
den ur datorns synvinkel är betydligt enklare att hantera.
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Alla o-partiklar över en viss (cut om energi anses deponera sin energi
någon annanstans. Genereringen av o-partiklar som har energier över cut
off värdet (~) och upp till max-energin T/2 (och T för positroner),

samplas enligt Möllers formel [5].

7.3.3 Elastiska kollisioner

Vi skall här behandla den elastiska spridningen och man brukar indela
den i tre klasser:

a) Enkelspridning (Eng: Single scattering)

b) Pluristisk spridning (Eng: Plural scattering)

c) Multipel spridning (Eng: Multipel scattering)

Om vi har ett tunt skikt med 1jockleken d och d«l/O"N där O" är tvärsnit

tet för elastiska kollisioner och N är antalet atomer per cm3 , kommer det
i praktiken att ske enbart enkelspridning, dvs de flesta elektronerna blir
spridda aven enda kärna. För större värden på d ~ l/O"N får vi pluralistisk
spridning dvs det är större sannolikhet att spridningsvinkeln kan härle
das från ett antal enkelspridningar. När skikttjockleken blir så stor att
medelantalet är större än omkring 20 - 30 spridningar sägs
multipelspridning ha ägt rum.

Elastisk spridning sker till mycket stor del vid kollisioner mot kärnor.
Det stora antalet små spridningar leder till teorin om multipelsprid
ningar. Den går ut på att försöka klumpa ihop alla små händelser till en
s.k grupperad händelse. Man går till väga på så sätt att man först delar in
partikelns väg i steg, s. I slutet av vaIje steg väljes en ny riktning från en
multipelspridningsfördelning (eller i vissa fall en Gaussisk), och en azi
muthvinkel som väljes från en uniform fördelning.

I några Monte Carlo elektron-transportkoder t.ex. EGS är vinkelsprid
ningen hämtad ur Molieres vinkelfördelning. I ETRAN däremot görs
stickprov ur Goudsmits och Saundersons fördelning. Bägge har fördelar
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och nackdelar. En artikel av Bethe [9] jämför två olika multipelsprid
ningsteorier; Moliere och Goudsmith-Saunderson.

7.3.2.1 Molieres fördelning

Molieres fördelning är en generell funktion aven vinkelvariabel vilket un
derlättar stickprovsrutinen och gör det enkelt att välja multipelsprid
ningar för en slumpmässigt vald steglängd. Å andra sidan är Molieres för
delning baserad på en småvinkelapproximation, (dvs sin9",9), och är inte

avsedd för vinklar över c:a 20 grader. Spinn och relativistiska effekter är
heller inte medräknade. Slutligen så är Molieres fördelning endast an
vändbar då villkoret att valet av steglängd innebär åtminstone 100 elas
tiska kollisioner vilket har visat sig vara svårt att uppfYlla då man använ
der sig av vissa MC-modeller baserade på straggling.

7.3.2.2 Goudsmith och Saundersons teori

Att slumpmässigt ta stickprov från Goudsmit och Saundersons fördelning
är något mer komplicerat. Man brukar ta stickprov på vinkelspridningen
för ett antal förutbestämda steglängder. (Görs i ETRAN koden). Flera
fördelar finns dock. T ex kan man använda sig av mindre steglängder och
det finns inga restriktioner vad gäller vinklarna. Fördelningen kan enkelt
modifieras för att användas tillsammans med andra spridningstvärsnitt
som tar hänsyn till spinn och relativistiska effekter. Det är också möjligt
att ta med skillnader mellan positroner och elektroner. Dessa fördelar är
speciellt viktiga vid energier under l MeV och i hög-Z material.

7.3.3 Strålningsförluster

7.3.3.1 Bromsstrålning

Inbromsningen eller accelerationen aven laddad partikel i en atoms elek
triska fält, (främst kärnans), kan resultera i bromsstrålning.
Bromsstrålningens andel blir av betydelse först vid högre energier (bortåt
20 MeV). En parameter, Tkrit, som ibland kallas för den kritiska energin

i litteraturen är definierad som den energi vid vilken den totala
strålningsförlusten är lika stor som kollisionsförlustema.
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Tkrit = 800/(Z + 1.2) MeV (Tkrit"" (dT,rad / dT,col))

I tabell [2] kan man se att bromsstrålningen ökar i betydelse med ök
ningen av atomnumret och elektronenergi. I en del problemställningar
har strålningsförlusterna liten betydelse och därför bör ett Monte Carlo
program vara så skrivet att det finns möjlighet att stänga av denna be
räkning.

7.3.3.2 Positronannihilation

När en positron växelverkar med en elektron resulterar detta i annihila
tionsstrålning. Den består aven eller flera fotoner. Störst sannolikhet har
två-kvanta annihilationen med en fri elektron inblandad samt enkvantum
annihilationen med en bunden banelektron i fältet från en kärna.

Sannolikheten för den senare är ibland angiven till så mycket som 20 %

av två-kvanta annihilationen i hög-Z material. Detta skulle kunna utgöra
ett strålskyddsproblem pga av den höga energin hos den emitterade
fotonen:

hv = 2moc2 + T(+) - Be (en-kvanta annihilation)

där Be = bindningsenergin hos banelektronen.

T(+) = kinetisk energi hos positronen
hv =energin hos annihilationsfotonen

Tre-kvanta annihilation förekommer med en sannolikhet som är 1/370 av
två-kvanta annihilationen och kan, som regel, helt försummas.

I speCifikationerna för Monte Carlo-programmet McBEND [lO], som an
vänds främst för kärnreaktormiljöer antyds det att över 97 % av alla pOSi
troner kommer till vila innan annihilationen äger rum. Det är därför rim
ligt att anta att alla positroner annihilerar i vila och producerar två fotoner
med energin moc2 vardera. Därför kan man även anta att fotonerna emit

teras i motsatt riktning i förhållande till varandra och att emissionsrikt
ningen är slumpmässig.
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7.4 Schematisk beskrivning av Monte carlo-modeller

Ett schema för MC-modellen måste innehålla regler för hur man väljer:

1. steglängden, sn+ l - sn

2. energiförlusten. En - En+ l

3. riktningsförändringen, Un och

4. lägesförändringen. rn+l - rn.

Ett stort antal mÖjligheter finns att välja hur de olika parametrarna skall
väljas. I den följande listan kommer några av dessa "recept" att gås ige
nom men listan är långt ifrån komplett och ger bara antydningar om bak
omliggande teorier.

De olika "recept" vi skall diskutera faller under två kategorier - klass I och
klass II. Klass I, som är den enklare varianten, bygger enbart på
grupperade händelser och användande av ett antal förutbestämda
steglängder. En variant som ibland kallas klass l' i litteraturen, baseras på
förutbestämda energiförluster. Klass II är en blandad variant där små
energiförluster och spridningar behandlas som grupperade men
"katastrofala" händelser, dvs enstaka stora energiförluster eller stora
vinkelspridningar behandlas separat med enkelspridningsteori och
motsvarande tvärsnitt. Mer detaljerad beskrivning av olika
parameterfunktloner och valet av dessa följer i nästa kapitel.
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8. KLASS I OCH II GRUPPERING VID SIMULERING
AV ELEKTRONTRANSPORT.

Nedan följer en kort beskrivning av parameterval och vilka konsekvenser
dessa val medför vid klass I och klass II gruppering.

8.1 Klass I-gruppering

8.1.1 Steglängd

Det finns ett antal sätt att välja steglängden i grupperade Monte Carlo si
muleringar. Vilket sätt man väljer beror till viss del på vilka frågeställ
ningar man har;

aj Logaritmisk steglängd

Steglängden väljes så att, i medeltal, energin på partikeln reduceras med
en konstant faktor k per steg. Fördelen med detta är att medelvinkel av
böjningen (multipelspridning) per steg ändras litet från steg till steg.
Detta att man håller energireduktionsfaktorn konstant innebär att
steglängden minskas med någon faktor alltefter det att partikelns energi
avtar. Ofta sätts energireduktionsfaktorn till k=2- 1/ m , där m är ett heltal
som väljes så att, i frånvaro avenergiförluststraggling, partikeln skulle
förlora halva energin i m steg. (Typiskt värde m=16).

Exempel EO·k·k..... (m gånger) = EO/2 => km = 1/2 =>
k = (1/2)1/m = 2- 1/ m

Steglängden bestäms genom att; Energin innan och efter steget är känd
(mha. faktorn k) då kan energiförlusten, tl.E, i steget beräknas. Under
steget har partikeln en känd stopping power, dE;ill. Steglängden beräknas

Llli
då som, S=--.

dE/dl

b) Blandad logaritmisk steglängd

I det inre av mediet används gångvägar enligt metod a ovan. Då partikeln
kommer i närheten aven gränsyta finns en möjlighet att den kan pas-
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sera denna. Växelverkans-tvärsnitten ändras drastiskt i gränsytan. Energi
och riktning hos partikeln är välkänd bara i böljan och i slutet av varje
steg vid en kondenserad random walk (grupperad simulering). Värdet vid
tidpunkten för gränspassage måste gissas med en lämplig interpolation.
Felet i denna interpolation reduceras om passagen sker i små steg. Steg i
närheten av gränsytan indelade enl a) kan då indelas i delsteg med re
duktionsfaktorn k'=kl/j (m'=j' m).

ej Konstant steglängd.

Steglängden är konstant. Med denna metod ökar vinkelavböjningen från
steg till steg, då elektronenergin reduceras. Steglängden kan eventuellt
tvingas att reduceras mot slutet aven lång historia, för att vinkelavböj
ningarna ska kunna beräknas enligt multipelspridnings-teorin (se avsnitt
8.1.3).

Användandet av multipelspridningsteori förutsätter att partikeln har
samma energi under steget.

8.1.2 Energiförlust

Energiförlusten för vaIje steg benämner vi AE. Hur energin på partiklarna

som följs ändras från steg till steg beror bland annat på vilken typ av
stegländ man valt. Följande hänsyn tas vid beräkning av energiförlusterna;

a) Kontinuerlig energiförlust

Den beräknas med CSDA-approximationen och ger En+ l = E . k (vid

logaritmisk steglängd). (CSDA = Continous Slowing Down
Approximation)

b) Fluktationer i jonisations- och excitationsförlusterna
(kollisionsförluster)

En väljes från en fördelning som härletts under antagande att
AEn«En. (se Landau och Blunck & Leisegang fördelningen [l]).

c) Fluktationer i jonisations och bromsstrålningsförluster

Vid högre energier kommer bromsstrålningsförluster att utgöra en
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allt större andel av den totala energiförlusten. Därför måste ~E

väljas från en fördelning som betraktar båda sätten av
energiförluster.

8.1.3 Vinkelavböjningen

Azimutvinkeln väljes från en fördelning med lika sannolikhet för alla
vinklar, i intervallet O till 21t radianer. Polarvlnkeln väljs från en av flera
möjliga multipelspridningsfördelningar. Alla existerande sådana teorier
tillåter att energiförluster behandlas enligt CSDA modellen, men tar ej
hänsyn till fluktuationer i energiförlusterna.

a) Gaussisk approximation

Om vinkelavböjningen är en kombination av många små indivduella
avböjningar, var och en med lika sannolikhetsfördelning, leder ett
statistiskt resonemang till en Gaussisk fördelning.

b) Moliere approximationen [2)

(Denna approximation bygger på småvinkelapproximationen sine"" e

i formlerna). Tillfälliga stora avböjningar, som försummas i Gauss
approximationen, beaktas i Moliers teori. Dock: fördelningen är
applicerbar bara under en rad av förutsättningar (begränsningar):

- Steglängden ska vara så lång att minst 20 kollisioner (i medeltal)
sker inom steget.

- Nettovinkelavböjningen i vaIje steg skall vara liten, understigande
30-40° (steglängden får inte vara för stor).

- Ingående parametrar i ekvationen beräknas med hjälp av
enkelspridningstvärsnitt (utarbetat av Moliere själv - hänsyn tas till
skärmningseffekter) , men skiljer ej på elektroner och positroner.

c) Goudsmith and Saunderson approximationen [3)
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Den exakta vinkelfördelningen härledes här utifrån en
Legendreserie. Denna teori har två fördelar:

- Den är applicerbar på alla vinkelavböjningar, utan restriktioner på
storleken.

- Man kan själv välja sitt enkelspridnings tvärsnitt

8.1.4 Spatlell förflyttning

Effekten av den transversella förflyttningen har liten påverkan på
reflektion och transmission. (Med transversell förflyttning avses en
förflyttning som sker i ett plan vinkelrät mot den ursprungliga
utbredningsriktningen.l

8.2 Klass I'-gruppering

Till skillnad mot Klass I fungerar vid klass I' grupperingen partikelns
energi som klocka för våra ögonblicksbilder av partikelhistorierna. Man
väljer en uppsättning energier och bestämmer partikelns rörelsetillstånd
och läge, när den når dessa energier. Detta förval av energier kan godtas
då man simulerar protontransport. Protonerna kan bara förlora bråkdelar
av sin energi vid kollisioner med elektroner. Det kan dock ej accepteras
för elektroner, som kan förlora en stor del av sin energi i en enda
kollision. De kan då helt hoppa över vissa energiintervall.

8.2.1 Energiförlust

al Logaritmiska energiförluststeg
Jämför med Klass I

bl Konstant energiförlust i vaIje steg
Jämför med Klass I

8.2.2 Spårlängd

al CSDA approximationen
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b) Inkluderande spårlängdsfluktationer

sn+l=sn + ASn, där ASn är Gaussfördelad

Efter det att energiförluststeg och spårlängd valts, sker val av vinkelav
böjning och beräknas spatielI förflyttning precis som i Klass I. På grund av
detta kommer korrelationen mellan spårlängdsfluktationerna och
multipelspridningsavböjningen inom ett steg att negligeras.

8.3 Klass II-gruppering

I denna klass utesluter man från grupperingen alla de individuella kolli
sioner i vilka partiklarna förlorar en stor fraktion, e, av sin energi, låt säga
e> ec. (Index c syftar på catastrophIC). ec är fraktionen av elektronens

ingångsenergi som överförs i en katastrofal händelse. Partikelns historia
delas in i avsnitt, i vilka inga katastrofala händelser sker och i vilka CSDA
approximationen antages gälla. Varje sektion avslutas med en katastrofal
(händelse) kollision. Nedan följer en kortfattad beskrivning hur detta går
till.

Först terminologi:

Betrakta tillståndsvektorerna (E~, U~J:) och (E~+l,U~+l'r:+l)'Den

första vektorn beskriver tillståndet efter den n:te katastrofala
händelsen och den andra vektorn beskriver tillståndet innan den
n+l:a katastrofala händelsen (engelskans after, a, och before, b).
spårlängden mellan dessa två tillstånd benämns s.

Partiklarna följS enligt följande schema:

1) För givet E~,U~J: bestäms s ochE~+l med hjälp av Q som väljes

från en exponentialfördelning (Q är medelantalet kollisioner med
"katostofala energiförluster i spårlängden s).

2) Klass I (eller I') används för att bestämma partikelns historia (med
användning av CSDAl fram till ögonblicket innan nästa stora
katastrofala händelse (här har partikeln energin E~+I' riktningen
--b -b
Un+1 och positionen I~+l .l.
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OBS!! Energiförlusten mellan katastrof-händelserna beräknas med
hjälp av den begränsade (restricted) stopping power [41. se vidare
under nästa avsnitt för närmare förklaring.

3) Storleken av den fraktionella energiförlusten e i den n+l:a katastro

fala kollisionen samplas från en lämplig enkelspridnings-fördelning.

4) Den katastrofala kollisionen förändrar inte partikelns position -
dvs: r::+l =':+1 . Energin hos partikeln reduceras från E:+1 till
E:+l =E:+1 • (1- e). Associerad med denna energiförlust är en

riktningsändring fullständigt bestämd av konserveringen av
rörelsemängd och energi varvid man förutsätter att kollisionen sker
med en fri elektron.

5) Den katastrofala kollisionen leder till en sekundär knock-on
elektron. (ö-partikel) med energin Eo =E:+l .e. Dess riktning

bestäms också av kinematiken i kollisionen. ö-partikelns historia

följs längs sin bana.

Man kan göra en del intressanta iakttagelser:

* I gränsfallet då ec =1/2 • leder detta tillbaka till en modell med
fullständig gruppering enligt Klass I. Ju närmare ec kommer 1/2.

desto färre katastrofala händelser inträffar.

* I andra gränsfallet. då ec = O. får man en situation som motsvarar

detaljerad Monte Carlo simulering. Dvs. alla individuella kollisioner
samplas. Alla händelser betraktas som katastrofala.

Fördelen hos Klass II jämfört med Klass I är:

* Initialtillståndet hos sekundära knock-on elektroner är otvetydigt.
* Vinkelavböjningen på grund av inelastisk spridning kan beräknas

mera exakt.
* Korrelationen mellan energiförlustfluktationerna och
multipelspridnings-avböjningar blir mera tillförlitligt.

Primärpartikelns energi och rörelseriktning korreleras till ö

partikelns vid "catastrophic event".
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Aandra sidan;

* Det slumpvisa händelseförloppet hos katastrofala händelser tillåter
en mindre mängd förberäknade övergångssannolikheter att lagras.
Detta gör beräkningarna mera omfattande.

Klass II kan modifieras så att i stä1let för en eut-off energi betraktas en
eut-off vinkel.
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9. NÄRMARE GRANSKNING AV OLIKA

MONTE CARLO KODER

Det är inte uppenbart hur man kan infoga simuleringen av sekundärpar
tiklar transporten vid Klass I simuleringar. Alternativet är användningen
av Klass II simulering så som görs i exempelvis EGS4.

I en tidigare version (EGS3l betraktas energiförluster. orsakade av inelas
tiska kollisioner och bromsstrålning, över tröskelvärdet A (i kap 8 be
nämnt ed som diskreta händelser. Behandlingen av kollisioner, som be

aktas genom gruppering. måste följdaktligen modifieras så att de kata
strofala händelserna utesluts. Kollisions stopping power som används för
att bestämma energiförlusten, under ett elektronsteg. måste då vara den
begränsade stopping powern dvs:

(dEl dllcol,A där A = AE - mc2 .

AE = !J. + 0.511 (MeVl, cut-off energi för elektronerna.

Motsvarande begränsade stopping power måste användas för strålnings
förlusterna:

(dEjdl)rad,AP

AP = cut-off energi för fotonerna

Den kontinuerliga energiförlusten, !J.Econt. under ett elektronsteg kom
mer då att vara AEcont= [(dEjdlleo!,A+ (dEjdl)rad.AP)·!J.S.
På samma sätt som vid fotontransport måste avståndet till nästa
växelverkanspunkt bestämmas. Detta avstånd bestäms med hjälp av Ileat

där Ileat ges av:

Ileat = Ileo! + Ilrad
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Il är sannolikheten för växelverkan per längdenhet med kollisions

respektive strålningsförluster.

Tvärsnittet, per elektron, för en kollisionsförlust större än !'1 för en elek

tron med kinetiska energin T erhålles genom integration av Möller tvär
snittet, mellan !'1 och T/2:

T/2

a(T,!'1) = ! daMÖ~~,Q) dQ

=> /-leol = a(T,!'1)·konst. (enhet; cm-i)

På ett liknande sätt fås Ilrad. Därför blir avståndet till nästa katastrofala

händelse:

s = -[lfllcu.j.ln(p) där P är ett slumptal

(Detta är inte det raka spåret mellan olika växelverkanspunkter utan det
verkliga elektron spåret.)

Om p ~ Ilcol/ Ilcat kommer det att bli en kollision, annars är det en

strålningsförlust. De korrekta tvärsnitten samplas sedan för att bestämma
storleken av energiöverfÖringen till en Il-partikel eller en bromsstrål

ningsfoton. Sekundärpartikelns initiala tillstånd lagras i EGS för den ef
terföljande simuleringen. Primärelektronen erfar en riktningsförändring
förutom energiförlusten, spridnings-vinkeln bestäms entydigt från energi
och rörelsemängdslagarna om det är en Möller spridning, medan det är
mer komplicerat i fallet med en bromsstrålningsfoton varför man tillgri
per en enkel approximation. Detta illustreras i figuren på nästa sida.
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Fig 1. Olika approximationers inverkan på elektrondjupdosen i vatten [2].

Antalet steg i en elektronhistoria kommer Självklart att vara beroende av
hur man väljer ESTEPE (se avsnitt 8.1), men också av antalet diskreta
energiförluster som simuleras. Den sista kan inte tillåtas växa alltför
mycket eftersom beräkningstiden måste hållas inom hanterbara gränser.
En lösning på detta är att välja cut-off värden för katastrofala händelser,
AE och AP, relaterade till hur viktig energitransporten av sekundära par
tiklar är. I exemplet i figuren kommer ö-partikel transport under l MeV

alldeles säkert att påverka djupdoskurvans form väldigt litet. Därför
skulle man kunna välja AE till 1.511 MeV. Men att välja AE till 1.511 MeV
skulle inte vara ett bra val. Den slumpmässiga naturen av dessa diskreta
energiförluster ovanför gränsen 8, (AE - 0.511). kommer att införa en

energiförluststraggling i simuleringen. Om man redan har infogat en ana
lytisk straggling (som man gör i Klass I-teorier) av Landau-typ kommer
stragglingen att effektivt simuleras 2 gånger. Detta är givetvis ej önskvärt.
Lösningen på detta problem som EGS, och flera andra, använder är att
inte använda sig aven analytisk straggling. All energiförlust-straggling
måste därför simuleras direkt genom de diskreta energiförlusterna
ovanför AE och AP, I det fall som inledningsvis diskuterades riskerar man
att utesluta alltför mycket straggling om höga värden väljs på AE. Därför
måste man, för att få trovärdiga resultat, välja AE och AP tillräcldigt lågt
för att inkludera så mycket energlförluststraggling som är relevant för
problemet,

63



Monte Carlo metoden

I fallet med EGS-användningen så väljs AE, AP fast genom att begränsa
PEGS dataset (PEGS=preprocessor för EGS). Erfarenhet har visat att 10
keV oftast är tillfYllest. I fallet med djupsdoskurvan, där det är energiför
lust-stragglingen som bestämmer lutningen på fall-off regionen på kur
van, beror stragglingen av enstaka stora energiförluster. Av denna anled
ning är djupdoskurvan relativt okänslig för valet av AE och AP.

I ETRAN[2] tillåts inte elektroner att avböjas på grund av bromsstrål
ningsproduktion eller produktion av knock-on elektroner. Därför har man
ingen korrelation mellan stora energiförluster och avbÖjningar. Dessutom,
energin hos de sekundära elektronerna subtraheras ej från de primära
elektroner som producerade dem; energiförlusterna samplas i stället från
Landau-Blunck-Leisgang straggling fördelning. (ETRAN är en s.k. Klass I
kod/teorL)

Slutligen kan sägas om Klass II simuleringarna:
Energiförluststragglingen inkluderas automatiskt eftersom dessa samplar
sekundär elektron energin direkt från Möller-tvärsnitten, och denna
energi subtraheras från den primära elektronenergin. Detta val sker mel
lan cut-off energin för inelastiska kollisioner och maximala energiöverfö
ringen, dvs. halva rörelseenergin.

En utvidgning av detta straggling val har introducerats, av Andreo och
Brahme (2), för energiförluster < Il enligt en teori av Vavilov [2].

Resultaten skiljer sig dock ej från dem där detta ej beaktas, under
förutsättning att Il är tillräckligt lågt.
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LABORATIONER

Till kursen i Monte-Carlo teknik hör tre laborationer,

1 Val av spridningsvinkel och gångvägsfördelning i ett
fotontransportprogram.

2 Icke analoga simuleringar.
3 Elektrontransportprogrammet EGS4.

Vid laboration 1 används färdigskrivna program för studier av sprid
ningsvinkelfördelningar, gångvägsfördelningar samt fotontransport.
Avsikten är att du skall bli bekant med ett program för simulering av fo
tontransport. För att förstå programstrukturen är det viktigt att föreläs
nings anteckningarna är ordentligt genomlästa. Redan nu kan du studera
ämnet i kapitel 6.

Laboration 2 arbetar vidare på fotontransport programmet samt innefattar
en del programmering (FORfRAN). Meningen är att studera olika varians
reducerande metoder, tex falsk gångvägs-fördelning och "analytical
averaging of survival". En summarisk beskrivning av detta hittar du i kapi
tel 4.

Laboration 3 bygger på Monte-Carlo koden EGS4, vilket erbjuder möjlig
heten att simulera elektronfärder. Genom att enkelt kunna variera olika
fySikaliska parametrar kan vi se dess betydelse vid simuleringen.

I ett inledande kapitel beskrivs "nålproblemet" utförligt. Detta skall ses
som en problemlösningsmall att falla tillbaka på. Försök använda detta
tillvägagångssätt vid laborationerna i görligaste mån. Inför laboration 1
och 2 bör kapitel 6 "Fotontransport" vara inläst för en ökad behållning.
Alla laborationer bygger på den teori som gåtts igenom vid föreläsning
arna. Tänk på följande;

-Vilken är frågeställningen?
-Vilket är det förväntade resultatet?
-Stämmer det med teorin?
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Efter sista uppgiften i varje laboration bör ni gå igenom laborationen igen
och åter ställa dessa frågor samt summera resultatet. Kan ni nu förklara
alla resultat med hjälp av er nyvunna kunskap?

Varje laboration avslutas med en gemensam genomgång där resultaten
diskuteras och teorin ventileras. Meningen är att man skall kunna få svar
på obesvarade frågor och kanske ställa nya. Här skall teori och verklighet
kopplas ihop. Laboration 3 skall också redovisas i form aven rapport med
tonvikten förlagd till förklaring av variabler i EGS4 koden och dess inver
kan på simuleringen.

Varje laboration beskrivs utförligt i en laborationshandledning som fås i
god tid före laborationerna.

66



Monte Carlo metoden

Laboration l

SLUMPTALSGENERATORN OCH GÄNGVÄGSFÖRDELNGEN

I denna laboration får du öva dig att använda slumptalsgeneratorn.
Generatorn ger dig ett slumptal jämnt fördelat från 0.0 till 1.0. Man kallar
på slumptalsgeneratorn genom att anropa subroutinen RAN(seed), där
seed är ett startvärde för rutinen, sk. "slumptalsfrö". Detta seed är ett
(Integer*4) och ska vara ett stort, udda heltal, t.ex. 98765. RAN-rutinen
sparar ett värde som senare kan användas för att beräkna ett nytt slump
tal. Det nya värdet beräknas genom:

32seedl+1 = MOD(69069 * seedl + l, 2 )

(MOD(a,b)-funktionen ger resten vid heltalsdivision av a med b.)

MOMENT A. Användning av slwnpWsgeneratom, RAN(i).

I kurs-directory finns ett program, FORrUNA som genererar slumptal
mellan O och något av dig bestämt heltal, INT. För varje draget slumptal
placeras detta in i något av de INT stycken "facken" mellan l och INT.
Om t.ex. slumptalet 0.754534... drogs kommer det, om Du valt lika med
100, att placeras in i fack nummer 76. liksom alla slumptal mellan 0.75
och 0.76. Sen dras ett nytt slumptal tills du dragit så många tal som Du
bestämt, dvs. MAX. De relativa frekvenserna för händelserna att ett
slumptal hamnar i ett visst "fack" (l till INT) skrivs in på en fil med nam
net FORTUNA.RES. Denna fil ska du sen använda i matematik/grafik pro
grampaketet MATLAB (se i den bifogade förkortade handledningen för in
struktion hur man använder MATLAB) för att på skärmen plotta de rela
tiva frekvenserna.

Uppgifter.

Kör programmet FORTUNA genom kommandot,
$ RUN FORrUNA i VMS eller

» fRUN FORrUNA i matlab.

Plotta de relativa frekvenserna på skärmen då

l) antalet dragna slumptal, MAX varieras för samma initial seed och
samma intervall, INT.

2) olika seed användes men då antalet slumptal och intervall är konstant.

3) Testa slumptalsgeneratorn.
a) Beräkna medelvärdet och standardavvikelse.
b) Plotta frekvenserna tillsammans med medelvärdet +/- en

standardavvikelse i diagram.
c) Använd X2 -värdet i utskriften och se om generatorn passerar detta

test. (Tabell över X2-fördelning finns t.ex. i Blom Tabell 4, s.317.)
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MOMENT B. "Nålproblemet"

Antag att du har en nål med längden, R och att du släpper den med för
bundna ögon från en hög höjd ned på ett trägolv med parallella plankor
som är dubbelt så breda som nålen är lång.

I hur många fall kommer nålen att skära en skarv mellan två plankor?
Vad är förhållandet mellan antalet kast och antalet händelser att nålen
skär en skarv?

uppgifter

a) Lös problemet analytiskt.

b) Skriv ett Fortran program som med hjälp av slumptalsgeneratorn "kas
tar"
nålen på trägolvet och beräknar förhållandet mellan antalet kast och
antalet
"träff' dvs. skärningar mellan skarv och nål. Gör programmet så att du
kan variera antalet kast och val av initialt slumptalsfrö. Om du skriver pro
grammet så att det ökar antalet kast med en viss faktor för vaIje gång och
du skriver ut resultatet på en fil med antalet kast i vänster kolumn och
ovan nämnda förhållande i höger kolumn så kan du, m.h.a. MATLAB,
plotta dessa mot varandra på skärmen

1) dels för olika seed men samma antal kast och
2) dels för olika antal kast men samma seed.

När Du är klar kan du köra programmen som finns på kurs-directory med
namnen NAUL och NEEDLE som beräknar förhållandet mellan antal kast
och antal gånger nålen skär en skarv.
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Laboration 2

VAL AV SPRIDNINGSVINKEL OCH GÅNGVÄGSFÖRDELNING FÖR
FOTONER I ETT FOTONTRANSPORTPROGRAM.

MOMENT A Val av sprtdningsvinkel vid Compton- och
Rayleigh- sprtdning i vatten.

I detta moment ska du studera hur ett foton-transport Monte Carlo pro
gram
väljer spridningsvinkeln e. I Persliden (1983) beskrivs hur vinklarna väljs
dels för Compton och dels för Rayleigh sprtdning och hur man tar hänsyn
till Spridningsfunktionen S(x,Z) och Atomformfaktorn F(x,Z). Vi går inte
in i detalj hur valet görs utan nöjer oss med att studera hur vinkelfördel
ningen blir. I kurs-directory finns ett Fortran program med namnet
ANGLE där man kan välja antingen Compton- eller Rayleigh-sprtdning
samt hur många accepterade vinklar man önskar simulera. När en vinkel
är accepterad sorteras den in mellan 00 och 1800 och när alla vinklar är
accepterade skrivs deras frekvenser ut på en fil ANGLE.RES som du kan
plotta med MATLAB.

Uppgifter
1) Studera, genom att köra ANGLE, hur fördelningen av spridnings

vinklarna blir i vatten för olika fotonenergier (1-300 keV) med
Compton- och Rayleigh-sprtdning.

2) Jämför med Klein-Nishina- och Thompsonsprtdningsuttrycken för
vinkelfördelningarna. Gör ett macro i MATLAB som ger dig dessa
vinkelfördelningar och plotta dem samtidigt på skärmen. Normera
till samma area under kurvorna.

Saker att fundera kring;

Jämför resultatet för Compton med figur 4.1 kap 23 s.691 Evans
(a=hv/moc2

).

Hur tolkar man skillnaden mellan analytiska och simulerade resultat?

Vilken betydelse har spridningsfunktionen och formfaktorn?

Kommentera skillnaden mellan Rayleigh- och Thompsonsprtdnings-tvär
snittet map. spridningsvinklarna?
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MOMENT B. Gångvägsfördelning för fotoner i oRka material.

I ett mer radiofysikaliskt exempel, ska du simulera fram gångvägs-för
delningen för fotoner i olika material. Med hjälp av massattenuerings
koefficienten för materialen kan du med fördelningsfunktionsmetoden
simulera gångsträckan till första växelverkanspunkten då fotonen infaller
vinkelrätt mot materialets ingångsyta. Frekvensfunktionen, f(p) i interval
let (a,b), för gångvägiängden, p, i materialet före växelverkan är:

f(p) = J,l(hv) e-fl(hv) p

Med slumptalsgeneratom dras ett slumptal, p mellan O och 1 och vi sät
ter

Inversen av fördelningen F-I bestäms så att p=F-I(p)

p kan då beräknas ur inversen, F-l.

p = - ln(l-p)/J,l(hv) (se kapitel 6).

P är nu gångvägen till första växelverkanspunkten.

Uppgifter.

1) Skriv ett Fortran program som simulerar gångvägsfördelningen för 15
150 keY fotoner i olika material (vatten, plexiglas, luft, aluminium och
emalj) med tjockleken ZMAX. Anledningen till att du ska ha en begränsad
tjocklek på materialet är att du då kan jämföra antalet primära fotoner
(de som inte växelverkat innan ZMAX) med en analytisk beräkning. Dela
in materialet i olika delintervall (deltjocklekar) och placera in gångvä
garna, när de simulerats fram, in i intervallen. Skriv sen ut gångvägsför
delningen på en textfil i liknande format som i uppgift B dvs., två kolum
ner med gångväg i vänster kolumn och frekvens för denna gångväg i hö
ger kolumn. Normera gärna till första gångvägsintervallet så kan du jäm
föra olika gångvägs-fördelningar lättare.

2) Kör programmet för olika;
a) foton energier
b) material
c) seed och
d) antal genererade fotoner

och jämför fördelningarna genom att plotta din resultatfil i MATLAB.
Kontrollera att överensstämmelsen mellan analytiskt beräknat och simu
lerat antal primära fotoner är rimlig.

70



Monte Carlo metoden

Programmeringshjälp:

Mass-attenuerings koefficienter för vatten MYVADAT, plexiglas
MYPL.DAT, emalj MYEM.DAT, aluminium MYAL.DAT och luft MYLU.DAT
finns i kurs-directory. De ligger som textfiler med formatet (I4,F15.5)
dvs. fyra positioner heltal (fotonenergi i keV, 10-150 keV) och femton
positioner reellt tal inkluderande 5 decimaler (Il/P i m 2 /kg). Man kan läsa
in dessa värden till ett Fortran program genom att först öppna filen och
sedan läsa in den till en vektor av tal innehållande Il/p-värdena.

Filer öppnas med

OPEN(UNIT=7,FILE='MYVADAT',STATUS='OLD') om filen finns redan
och med

OPEN(UNIT=7,FILE='XXXXXX.RES',STATUS='NEW') om filen inte finns
men ska skapas, t.ex. en resultatfil XXXXXX.RES.

I kurs-directory finns ett Fortranprogram, PATHLENGTH, som simulerar
gångvägsfördelningen för fotoner i dessa material. Kör det om du vill och
jämför resultaten med dina egna.
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MOMENT C Användning av ett Monte Carlo foton transport program.

I denna laboration ska du använda ett "färdigt" foton-simuleringsprogram,
FOTON. Detta simulerar transporten av fotoner genom ett vattenblock.
Använd programmet så att du lär känna dess fördelar och begränsningar.
Du kan använda dig av

1) fotoner (1-300 keV) infallande vinkelrätt mot vattenblocket.

2) strålfält med area från O till vattenblockets ingångsarea
(OBS I Använd inte strålfält som är större än vattenblocket.)

3) vattenblock med tjocklek från O till oändligheten med ingångsarea
från O till oändligheten

Uppgifter.

1) Kör programmet några gånger så du får en uppfattning om vad det gör
och hur lång tid det tar för ett visst antal fotoner i viss geometri.

2) Välj (genom att svara med siffran 1 på frågan) att skriva ut position,
energi och spridningsvinkel hos spridda fotoner och studera hur
fotonerna "rör sig" i fantomet.

3) Utvärdera systematiskt hur de beräknade storheterna antal och energi
av fotoner som;

a) transmitteras i form av primära fotoner, TFF
b) bakåtspridda, BSF
c) transmitteras som framåtspridda fotoner, TFF
d) försvinner ut ur blocket lateralt. LEF

varierar med energin på de infallande fotonerna. Studera också den i
vatten-blocket absorberade energin (energy imparted) eller imparted
fraction IF. Storheterna kan alternativt presenteras som andelar av antalet
eller energin hos de infallande fotonerna TFF, BSF, TFF, LEF och IF.

4) Variera strålfältets och vattenblockets storlek och se hur det påverkar
andelarna ovan.

5) Variera vattenblockets tjocklek och studera variationerna.

OBS I Tänk på hur precisionen (relativ standardavvikelsen) i storheterna
påverkas då

a) olika antal irrfärder användes
b) olika fotonenergier användes
c) olika vattenblocksstorlekar användes.
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Laboration 3

ICKE ANALOGA SIMULERINGAR

MOMENT A. Falska gångvägsfördelningar

1) Skriv upp ett uttryck för en trunkerad exponentionelI
gångvägsfördelning med tillhörande viktfaktor. Den skall vara så
trunkerad att alla fotoner har sin första växelverkanspunkt i
vattenfantomet.

2) Skriv upp ett uttryck för en rektangulär gångvägsfördelning med
tillhörande viktfaktor.

3) Använd dessa i programmet FOTON som du tidigare jobbat med.
Jämför resultaten och beräkna effektiviteten. Du kan mäta CPU
tiden genom att kalla på rutinen CPUTIME två gånger och dividera
differensen med hundra så du får tiden i sekunder.
Effektiviteten = 1/(Variansen*CPU-tiden)

Saker attjundera kring:

Varför vill man trunkera gångvägsfördelningen?

I vilken situation är det en fördel att använda trunkerad exponentionelI
gångvägsfördelning?

MOMENT B. Analytical averaging of survival

1) Antag att du är speCiellt intresserad av spridd strålning och tycker
att statistiken i ditt resultat är för dålig, speciellt vid lägre energier.
Med analytical averaging of survival tillåter du inte fotonerna att
fotoväxelverka
dvs. absorberas. Utgå från ditt direkt-Monte Carlo program och
inför analytical averaging of survival med tillhörande viktfaktorer.
Kör programmet och beräkna effektiviteten.

2) Lägg dessutom till rysk roulette, för att få vettiga körtider.
Beräkna effektiviteten.

Flera saker attjundera kring:

Vid vilka fotonenergier kan man tänka sig att det är mest effektivt att an
vända analytical averaging of survival ?

Varför bör man göra rysk roulette tillsammans med analytical averaging of
survival ?
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MOMENT C. Kollisionstäthetsmetoden

1) Ändra i programmet FOTON så att du nu beräknar hur många fotoner
som går ut 900 mot infallsriktningen. Låt ditt vattenfantom krympa så
att det blir en small pinne, med pinnens längsriktning vinkelrät mot
infallsriktningen. Detta gör du för att kunna jämföra med ett program
som använder kollisionstäthetsmetoden.

2) I ditt kurs-directory finns ett program inlagt som använder sig av
kollisionstäthetsmetoden för att lösa ovanstående problemställning.
COLDENVCOMP. Kör det och jämför med resultaten från Cl.

ytterligare en sak att fundera på.

I vilka situationer är kollisionstäthetsmetoden effektivare än direkt-simu
leringen?
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Laboration 4

ELEKTRONTRANSPORTPROGRAMMET EGS4

I denna laboration får du prova att använda dig av ett kopplat elektron-fo
ton transport program (EGS4). Programpaketet är uppbyggt i två delar:
en som användaren själv får skriva medan den andra är själva EGS4
koden med sina underprogram. I EGS4 koden finns ett programpaket
som heter PEGS4. Detta genererar nödvändiga data för Simuleringen som
t.ex. elektron- och foton-växelverkanstvärsnitt. PEGS4 behöver endast
köras en gång för vaIje val av tvärsnitt och detta är gjort för ett begränsat
antal grundämnen och föreningar. Dessa kan du använda genom att, vid
inmatningen av data vid simuleringens start, ange deras namn. Systemet
är uppbyggt så att den del som användaren själv ska skriva går in i EGS
koden och gör vissa, tillfälliga ersättningar av valda programrader (för
denna simuleringen). På detta sätt undviker man att varje användare själv
går in och "rotar" i EGS4-koden. Olika användare kan därför lätt jämföra
sina resultat då de har använt samma kod. Användaren måste dock alltid
själv skriva den kod som bestämmer vad som ska simuleras och vad som
ska skattas och skrivas ut på resultatfilen.

Nu finns det fem stycken övningsexempel (TUTORIALS) som du kan köra
och som visar vad EGS4-koden kan göra. Dessa program behöver du inte
påverka utan är endast tänkta som exempel på hur man skriver sin egen
användarkod. Dessa kan du köra genom att skriva

$ TUTORl
$ TUTOR2 osv t.o.m.
$ TUTOR5

TUTORl: Beräknar vilka partiklarna som kommer ut ur en l mm tjock
tantalplatta då en 20 MeV elektornstråle (pinnstråle) infaller normalt
mot plattan.

TUTOR2: Beräknar andelen bakåtspridd, absorberad och transmitterad
andel av den 20 MeV elektronstrålen som infaller mot tantalplatan i
TUTORl.

TUTOR3: Beräknar energiresponsen från en l tums (2.54 cm) tjock NaI
kristall från 5 MeV fotoner.

TUTOR4: Beräknar andelen reflekterad och transmitterad mängd energi
från en 2 MeV elektronstråle då den infaller mot en 2 mm tjock kisel
platta. Två olika elektronstegsstorlekar användes. Default steglängden an
vändes och en med konstant andel energiförlust per steg användes.

TUTOR5: Beräknar antalet och medelenergin på primära. koherent
spridda och inkoherent spridda fotoner från en 50 keV stråle mot en 0.5
cm tjock
vattenslab.
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I kurs-directOlY finns även ett mer flexibelt program, nämligen INHOM.
Med detta program kan du bl.a. beräkna djupdoser i olika material. Du kan
variera ett flertal parametrar:

l) Partikeltyp (definieras med laddningen dvs. -l O +1 för (e- hv e+ ).
2) Partikelenergi i MeV (kin. energi).
3) Fantommaterial (Al, Cu, Si, Ta, Au, Pb, Air, H2 0).
4) Fantomtjocklek (dock halvoändligt dvs. lateralt obegränsat).
5) Indelningen av fantomet i max 23 stycken djupintervall.
6) Göra delintervallen olika 1jocka i olika delar av fantomet.
7) Placera in andra material i fantomet på olika djup.
8) Dela in fantomet i radiella zoner dvs. vinkelrät mot ingångsytan.
9) Variera ECUT och PCUT dvs. energin där man slutar följa partikeln.

10) Variera SMAX dvs. maximala steglängden i cm.
Il) Variera ESTEPE dvs. maximalt "kontinuerlig" energiförlust i ett steg.
12) Variera strålkällans utseende. .
13) Antalet historier och slumptalsfrö.
14) Skapa en fil (djupdosen) som du kan plotta i MATIAB.
15) Välja bort Rayleighspridningen.
16) Välja bort multipelspridning och spårlängskorrektion.
17) Välja bort endast spårlängskorrektion.

En ganska innehållsrik meny, eller hur?

Du kan köra INHOM på två olika sätt: dels interaktivt (dvs. skriva in vad
du vill göra från tangentbordet eller göra en fil som innehåller nödvändiga
indata som du sen låter INHOM läsa. Skriver du Lex.

$INHOM

så kommer olika frågor upp på skärmen som du får besvara. Skriver du
dock

$ INHOM INHOM_EXl

så läser INHOM från en fil, med namn INHOM_EXl, och startar simule
ringen. Vill du endast simulera i vatten kan du snabba upp inläsningen av
tvärsnitt genom att skriva;

$ INHOM TT: WATER eller

$ INHOM INHOM_EXl WATER

WATER är en fil som innehåller nödvändiga tvärsnitt för att simulera
elektroner med energi över 10 keV och fotoner över l keV. Denna fil är
skapad med hjälp av PEGS4. Du kan skapa egna tvärsnittsdatafiler genom
att köra PEGS4. Gör då så här. Logga in på EGSUS (Password får du om
du frågar handledaren). Skriv $PEGS4 och editera en inputfil t.ex.
WATERINP. I filen väljer du bl.a. storleken på parametern AE dvs. A i det
begränsade stopping power. Gör de önskade ändringarna och byt namn
på filen genom RENA WATERINP XXXX.INP. Skriv sen
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$ PEGS4 XXXX så startar du körningen av PEGS-programmen. Det finns
redan en hel del skapade tvärsnittsfiler nämligen;

AIR, CARBON, LEAD, NAI, SILICON, TANTAL och WATER. (AE=0.521
AP=O.OOl).

Medan filerna WATER_561, WATER_611, WATERJ11, WATER_1011,
WATER_1511, WATER_2511 och WATER_5511 har AE=0.561, 0.611,
0.711, 1.011, 1.511, 2.511 och 5.511 respektive samt AP=O.OO1.

INHOM kör simuleringen 10 gånger och beräknar m.h.a. resultaten från
dessa, vartationskoefficienten i de uppskattade storheterna.

För att du ska komma igång och köra INHOM följer här en kort beskriv
ning på vad som finns skrivet på en indatafil av typ INHOM_EXl.INP.

Rad nr l: => COURSEl l MeV Electrons on water
TITLE, dvs. en textsträng där du kan skriva en rad om vad du tän

ker simulera.

Rad nr 2: => H20
MATERIALl , söker efter en fil med tvärsnittsdata som har namnet

H 2 0.

Rad nr 3: => DUMMY
MATERIAL2, anger en fil med ett annat materials data. Om du skriv

er DUMMY så får du vakuum. Du kan alltså ha två olika
material i fantomet.

Rad nr 4: => 100,-1,1
l:a THICK, anger fantomets tjocklek i cm
2:a NLAYER, anger antalet skikt med olika material (homogent =l)

(-) negativt tecken anger att du kan indela skiktet i NZ,
(max 23) olika dellager med tjockleken DELTAZ.
(+) positivt tecken anger att du själv kan göra indelning i

olika tjocka lager.
3:e NRAD, anger i hur många radiella zoner som du vill notera dosen i

(max 7) dvs. en indelning i x-y-planet.

Rad nr 5: => 0.025,20
l:a DELTAZ, tjockleken på delintervallet för material nr 1.
2:a NZ, antalet delintervall i material nr 1.

Skriver du 0.025,5,2 så får du fem delintervall vardera med
tjockleken 0.025 cm av material nr 2. Du kan upprepa

denna rad så många gånger som du har skrivit NLAYER.

Rad nr 6: => 0.0
RBOUND, koordinaten för centrum i strålfältet.
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Rad nr 7: => 1000.
RBOUND(IRAD), anger innerradien för regin lRAD. I rad 4 valdes att

endast beräkna dosen i en radiell zon och därför väljs
här ett stort tal så att man säkert inte förlorar någon
energigivande händelse (10m radiell utsträckning).

Rad nr 8: => 1.0,0.700,0.1,0,0.04
l:a E, energin på partikeln då den träffar fantomet i MeV

(kinetisk energi).
2:a ECUT, den energin (OBSl total energi) där man slutar följa

elektronen.
3:e PCUT, den energin där man slutar följa fotonen.
4:e SMAX, anger maximal steglängd i cm. Default värde fås då man

skriver O.
5:e ESTEPE, maximala andel kontinuerlig energiförlust i ett steg.
6:e ESAVE, elektroner med lägre energi dumpas om de inte kan nå en

annan region (energin deponeras alltså här). I filen är
detta värde inte explicit utskrivet varför programmet läser
en nolla (O), som betyder default-värdet på parametern.

Rad nr 9: => 2
ISOURSE, definierar utseendet på strålkällan

O: parallell stråle med radien RBEAM på strålen.
l: punktkälla på z-axeln på avståndet DISTZ från första

materialet. Radien RBEAM på strålfältet är default 21t
men kan anges så man vill ha den.

2: Bred parallell stråle och endast en NRAD-region, dvs.
samma som pinnstråle med obegränsat fantom lateralt.

3: djupdos kring centralaxeln för begränsade strålfält.
Radien på strålen är lika med radien på utfallsområdet.
RBEAM= centralaxelns utfallsregion.

Rad nr 10: => 1000,-1,0,0.99,0,0,0,0,0,0
I:a NCASE, antalet historier dvs. antalet infallande partiklar mot

fantomet.
2:a IQIN, laddningen på partikeln: -l, O, +1 för elektron, foton

och positron.
3:e IWATCH, anger om du vill ha utskrift

O: på resultatfilen
l: på alla växelverkningar l
2: på vaIje elektronsteg I

4:e TIMMAX, maximal CPU-tid i timmar som simuleringen tillåts ta.
5:e IDRPLT, l: ger en datafil med data som kan plottas i MATLAB.

O: ingen plottbar datafil
6:e INSEED, O: ger default slumptalsfröet annars kan du ange ditt

eget.
7:e IDORAY, O: exkluderar Rayleighspridning medan

l: inkluderar Rayleighspridning
8:e NOPHSC, O: inkluderar energiförluster från elektroner genererade

av fotoner i andra material.
l: exkluderar dessa energiförluster.
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9:e NOMSCT,O: inkluderar multipelspridning
l: exkluderar multipelspridning och spårlängskorrek
tion.

lO:e NOPLC, O: inkluderar spårlängskorrektion
l: exkluderar spårlängskorrektion

Rad nr 11 => O
RRZ,

RRCUT,

O: spelar inte rysk roulett med fotoner. Om ej noll så
spelas rysk roulett då fotonen passerat z=RRZ.

Överlevnadssannolikheten => vikt =1/RRCUT
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uppgifter.

l) Studera hur djupdosen av elektroner i vatten påverkas av
elektronens ingångsenergi. Utgå från dataftlen INHOM_EX1 och
ändra vad du behöver med hjälp av editorn. Använd t.ex. bred
parallell stråle och ECUT=0.561 (50 keV) , PCUT=O.Ol (10 keY) och
ESPEPE=0.040 (4% energiförlust i varje steg). Gör indelningen så
att du får med dosgradienterna. Kör inte med allt för många
partiklar till en början utan först efter då du vet vad programmet
gör och hur lång tid det tar. Du kan t.ex. köra med l, 5, 10 och 20
MeV elektroner. Stämmer det med cirka 2 MeV energiförlust per
cm i vatten?

2) Låt några högenergetiska fotoner (så det blir parbildning) falla in
mot vattnet och slå till flaggan för IWATCH=l så du kan studera alla
växelverkningar?

3a) Studera djupdosen för l MeV elektroner i 0.6 cm vatten. Använd 20
deldjup vardera 0.03 cm 1jockt. Variera ECUT.

E MeV
ECUT MeV
PCUT MeV
ESTEPE
AE MeV
AP MeV

l
1.0
0.521
0.01
0.04
0.521
0.001

2
1.0
0.561
0.01
0.04
0.521
0.001

3
1.0
0.611
0.01
0.04
0.521
0.001

4
1.0
0.711
0.01
0.04
0.521
0.001

5
1.0
1.011
0.01
0.04
0.521
0.001

Vad kan skillnaderna i djupdos och CPU-tid bero på?

Hur stor bör ECUT vara i förhållande till djupindelningen?

3b) Studera djupdosen för l MeV elektroner i 0.6 cm vatten. Använd 20
deldjup vardera 0.03 cm tjockt. Variera ESTEPE. Koppla av och på
spårlängskorrektionen, PLC.

l 2 3 4
E MeV 1.0 1.0 1.0 1.0
ECUT MeV 0.561 0.561 0.561 0.561
PCUT MeV 0.01 0.01 0.01 0.01
ESTEPE 0.01 0.20 0.01 0.20
AE MeV 0.521 0.521 0.521 0.521
AP MeV 0.001 0.001 0.001 0.001
PLC på på av fN

Hur stora steg tas med vald ESTEPE vid l MeV respektive 0.1 MeV elek
troner?

Hur påverkas CPU-tiden av ESTEPE?

När påverkas djupdosen av spårlängdskorrektionen, PLC:n, mest?
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3c) Studera djupdosen för 10 MeV elektroner i 6.0 cm vatten. Använd 20
deldjup vardera 0.3 cm 1jockt. Variera AE genom att använda olika
PEGS4 resultatfiler.

E MeV
ECUT MeV
PCUT MeV
ESTEPE
AE MeV
AP MeV

l
10.0
0.561
0.10
0.04
0.561
0.001

2
10.0
0.711
0.10
0.04
0.711
0.001

3
10.0
1.511
0.10
0.04
1.511
0.001

4
10.0
2.511
0.10
0.04
2.511
0.001

5
10.0
2.511
0.10
0.04
5.511
0.001

I vilken del av djupdoskurvan påverkar parametern AE resultatet?

Vilket AE bör du välja och varför?

Hur är AE och AP relaterade till storleken av stragglingen?

Vad tror du händer i fallet då ECUT=2.511 och AE=5.511?

4) Vad händer med djupdosen då man kopplar ur multipelspridningen
respektive spårlängdskorrektionen?

Simulera t.ex. 20 MeV elektroner mot vatten (10 cm).
E=20 MeV, ECUT=1.011 , PCUT=O.1 ESTEPE=0.04 AE=0.521, AP=O.OO1.
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APPENDIX l SPÅRLÄNGDSKORREKTION

Orsaken till att man behöver en spårlängdskorrektion vid elektrontrans
portsimuleringen är att man i denna antar att elektronerna färdas rätlin
jigt i varje steg. I verkligheten går de krokigt och den totala spårlängden
t. är större än den simulerade steglängden s. Se figur Al:!.

y

Inilial
Olrecllan

Along z-Ax is
)

k---------s

;j

/1
I I

/ I /
--1--;
o /

II .)

II'C 6x
I I ~

1/ •
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Fig Al: l. Försök att illustrera den faktiska situationen vid
simuleringen. Den faktiska vägen t kommer att vara
längre än det raka steget s [från NPL kurskompendiumI.
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1 EGS karaktertseras elektronens väg i ett enskilt elektronsteg s av den
totala böjda spårlängden, t, till slutpunkten. Vid slutpunkten på steget
samplas avböjningen, e, från den urspnmgliga riktningen. Steglängden s
(= den projicerade väglängden längs den ursprungliga rtktningen) är re
laterad till t genom Fermi-Eyges multipelspridningsteori. Sltlllnaden
mellan s och t, även om den är liten för små ESTEPE värden, kommer
att bli av betydelse för stora ESTEPE vilket leder till en underskattning av
elektronenergi-förlusterna i varje steg. Explicit ser uttrycket för
spårlängds-korrektionen ut enligt:

s =/.[l-T(E).s/ 4]

där s är den projicerade spårlängden (=steglängden)
t är medelvärdet av den sanna spårlängden
T(E) är scattering power

Man bör dock notera att detta uttryck inte stämmer vid låga energier.
Flertalet andra koder inkluderar inte steglängds-korrektion utan förlitar
sig på små ESTEPE värden. Vid låga energier måste steglängden
ESTEPE väljas mycket kort vilket medför långa berälmingstider och
också rtsken att stegen blir så korta att s "" t och multipelspridningen
därför "kopplas bort" vid simulertngen. (I EGS finns en variabel, NOSCAT,
som kontrollerar när risken för detta föreligger).

initial direccion

s

p
final

di red ion

Ffg Al:2. Illustration av ett typiskt multipelsprtdningssteg s [från NPL
kurskompendium) .
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Den laterala förflyttningen, betecknad p i Fig AI:2 ovan, ignoreras i default

versionen av EGS. Detta betyder inte att den laterala förflyttningen inte
sker. Det är bara under ett steg som den laterala förflyttningen ignoreras.

MUl.TIPI.E SCATTERIHG STEP

ENERGY IS I.OST CONTJNUOUSLy
TO I.OW ENERGY e- AND X-RAYS

Fig Al :3. Här syns att ingen lateral transport (raka multlpel
spridningssteg) sker mellan de diskreta händelserna.

En naturlig slutsats av figuren ovan blir att elektronspåren kan simuleras
mera exakt då multlpelspridningsstegen är små, dvs om ESTEPE väljes
"liten".
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APPENDIX 2 B- PARTIKELPROBLEMATIKEN

I en Klass I algoritm kommer ej skapandet aven sekundär elektron att
direkt påverka den primära elektronen. Effekten av att sekundära elek
troner alstras beaktas i en statistisk behandling där i varje steg primäre
lektronens energi erhålles genom att energiförlusten samplas ur en
energiförlust fördelning (Landau-fördelningen). Avböjningen på grund av
att sekundärelektronen skapas beaktas i multipelspridningsteOrin. Därför
har man i en Klass I teori en logik som ser ut enligt:

Ef = Ei - 8E(t)

Ed = 8E(t) - EB

där Ed=deponerad energi längs spåret
Ei=elektronens energi i böljan av steget
Ef =elektronens energi i slutet av steget
8E(t)=energiförlusten i steget längs spårlängden t (se Fig Al: l i
App.l) och EB=deltapartikelns energi

8E(t) är värdet som väljs ur den ovan nämnda energiförlustfördelningen.

Energin hos delta-partikeln väljs oberoende ur en fördelning som be
stäms av tvärsnittet för deltapartikelgenerering (Möller tvärsnittet).
Energin hos sekundärpartikeln måste subtraheras då energidepone
ringen beräknas. Principiellt kan man notera att 8E(t) kan variera mellan
O och Ei/2. Observera att det är möjligt att få negativa Ed i individuella

steg på grund av att primärelektronens energiförlust inte kopplas till del
tapartikelns energi. Medelvärdet över många steg blir dock som förväntat
positivt.

I en Klass II teori kommer primärelektronenergin att direkt korrelera till
sekundärelektronens energi. Även primärelektronens riktning påverkas
av produktionen av knock-on elektronen [3]. I detta fall ser logiken ut en
ligt:
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L"::,/ är den energiviktade begränsade kollisionsstopping powern, som be

aktar energiförluster i steget under tröskelvärdet AE. Ovannämnda reso
nemang gäller för kollisionsförlusterna; liknande resonemang gäller
bromsstrålningsförlusterna.

för kollisionsförlusterna hade vi:

M=E,-Er=tL"::,,+Ea =>

=> M,o' = tL"::,/ +Ea+ tL"::d+ Er

där den l:a termen representerar den kontinuerliga energiförlusten och
2:a termen representerar de diskreta energiförlusterna. AE utgör övre
energigräns för kontinuerliga kollisions-energiförluster. AP övre energi
gräns för bromsstrålningsförluster

Mkti~t: i en Klass II teori erhålles energistragglingen genom att välja AE
och AP lågt. Därmed simuleras flera elektroner/fotoner diskret, varmed
stragglingen kommer in tack vare stokastiken. De elektroner/fotoner som
undergår kontinuerliga energiförluster erhåller alla samma energi.
(Kontinuerlig energiförlust dvs. CSDA-approximationl. Givetvis är låga
AE/AP-värden förenat med nackdelar, nämligen den att beräkningstiden
ökar ju lägre tröskelvärden som valts.)

En annan sak som förtjänar att poängteras är bromsstrålnings
/fotontransporten: Även en Klass I teori som ETRAN använder en Klass II
algoritm för bromstrålningstransporten.
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Den begränsade "radiative stopping power" domineras av stora energiför
luster. Energiförluster över halva elektronens primära energi utgör 20-30
% av den totala radiative stopping power. Andelen små energiförluster är
litet i relation till den totala energiförlusten. Vid 20 MeV elektroner i bly
går mindre än 2 % av energiförlusten till fotoner med energin < 200 keV.

Slusatsen av detta blir: Man kan alltså använda en Klass II algoritm och
explicit simulera alla bromsstrålningshändelser. Det finns inget skäl att
använda en begränsad stoppingpower om en tillräckligt liten cut-off för
bromsstrålningsprocesser har valts. Av detta skäl så använder både EGS
och ETRAN en Klass II algoritm för Simuleringen av strålningsförlusterna.
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