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Použití metody Monte Carlo v aplikacích

nízkoenergetického záření gama

Ing. Jaroslav Šulc

Vysoká škola strojní a textilní Liberec

Metoda Monte Carlo patří mezi metody numerické analýzy,

o.-i nichž se odlisuje používáním náhodného výběru pro řešení

•:atcmatických nebo fyzikálních problémů majících stochastický

charakter. Její použití se ukazuje jako velice výhodné při ře-

mení úloh souvisejících s průchodem záření gama i korpuskulár-

liího zíření prostředím. Metoda Monte Carlo umožňuje získat do-

íitntečně přesné řešení za podmínek, kdy analytické řešení by by-

lo velice obtížné, nebo by bylo možné při uplatnění takových

f.jednošujících předpoklad*!, které by negativně ovlivnily hodno-

tu takto získaného řešení.

Kromě toho umožňuje uvedená metoda hodnotit některé efekty,

kt rré nejsou jiným způsobem postižitelné. Je to na př. vliv se-

kundární případně terciální fluorescence při víceprvkové rentge-

nové fluorescenční analýze nebo podíl vícenásobných rozptylů

v c:oll:ovém rozptýleném záření.

Pro posouzení praktické použitelnosti metody Monte Carlo

v aplikacích nízkoenergetického záření gama je podstatné zjiš-

tění, do jaké míry je početní řešení porovnatelné a výsledky re-

5ení exp3-v entálního.

K tomu účelu bude v následující části podrobněji popsáno

irodelovaní metodou Monte Carlo interakce nízkoenergetického
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záření gama, jejímž výsledkem je vznik charakteristického mí-

ření serie K čistého elementu. Modelovaný ays tem znazornony :i-:

obr. 1 odpovídá obvyklému uspořádání měřící čáf;ti radionuk li -o

vých rentgenofluoresčenčních analyzátorů.

Obr. 1 Schematické snáaor/iční nodi-;! owxsvho

systému

1 - simulovaná vrstva, 2 - prstencový aárici, 2 - kol i.r.:í s«;:-.

4 - vstupní okénko detektoru.

r, - poloměr účinné části detektoru,

r ? - vnitřní poloměr prstencového zářiče,

r, - vnější poloměr prstencového zářiča,

r^ - poloměr účinná části modelované vrsivj,

r - poloha bodu emise primárního fotonu,

v-, - vzdálenost zářiče od okénka detektoru,

v ? - vzdálenost modelované vrstvy od okénka rieUvknoru,

v, - vzdálenost modelované vrstvy od zářiče.

Podstata modelování metodou Monte Carlo vy~há:--.í v toj..;to ; -•'-

pádě ze dvou základních předpokladu.

1. Foton se mezi body, ve kterých dochází k i:ití rr.kei - • ;. -

my prostředí, pohybuje přímočaře a bez ztráty energie.
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2. Pravděpodobnost interakce fotonu na jednotkové vzdále-

nosti je dána velikostí celkového lineárního součinitele zesla-

bení úzkého svazku.

Odkud vyplývá, že pro řešení je nezbytná snaiost celkový;h

lineárních součinitelů zeslabení úzkého svazku pro primární

i charakteristické záření, dále fluorescenčního výtěř.ku, poměru

součinitelů zeslabení fotoefektem v absorpční hraně a též i.orr.Or-

ného zastoupení jednotlivých spektrálních car serie K.

Vlastní modelování bylo provedeno postupem naznačeným v : :••?.

cích R. P. Gardnera a jeho spolupracovníků / 1, 2, / . Us kut-.; -

ňuje se sledováním trajektorie fotonu z místa jeho vzniku \?. :o

dopadu na vstupní okénko detektoru. Při tom lze zřejmě bez zna-

telné újmy na přesnosti předpokládat, že nedochází k .in!,er.-?:ci

primárních fotonů ani fotonů charakteris ti ckého záření při •. ?<-

chodu vzduchovou vrstvou mezi primárním zdrojem, modelovanou

vrstvou a detektorem záření.

Postup řešení je možno rozložit do následujících krokv.

1) Z mezikrohové plochy o rozměrech odpovídajících vnět;?.f-

mu - r 2 a vnitřnímu - r, poloměru aktivní čá^ti prstencového

zdroje a tvořené rovnoměrně rozdělenými izotropními zdroji je

náhodně vybrán bod, ve kterém dojde k emisi primárního ľotoav.

Poloha tohoto bodu je dána jeho vzdáleností r„ od ovy ľwiaikru-

hové plochy náhodně volené podle vztahu V2
2' ( 1 )

ve kterém x značí náhodné číslo s rovnoměrným rozdělen "m

intervalu (0,1),

a úhlem fi vybíraným podle vztahu

2 1T
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2) Pro určení směru, ve kterém je primární foton emitován,

je především zapotřebí definovat úhly ^m^n

 a £?niax (°*;r' ! ) •

Je zřejmé,že

'max " ""*«*.A r4)

zatímco

Směr primárního fotonu je pak prostřednictvím jeho směrové-

ho cosinu vybrán v intervalu úhlů 0,0 - £? „ podle vztahu

cos £s? = x ( c o s^ m a x - D + 1 . . . ( 4 )

čemuž přísluší váhový faktor

w^ = 0,5 (1-cos <p m a x ) . . . ( 5 )

Pak je náhodně vybrán rotační úhel 0( z rovnoměrného ro?,děle-

ní vyjádřeného V2tahem -(viz obr. 2.)

Obr. 2 Určení rotačního úhluotv kroku

2) - pohled ve směru osy z.

Ä - (2 . x - 1) . «,

a vypočten příslušný váhový faktor

'max ( 6 )

( 7 )
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V těchto vztazích je <X m a x • W » jestliže <J0 ̂  lý^r±ni JL:':ii- '

<*max - areoa^Cr^ + v* . tg? - r/) / 2 rx V3 tg J

Celkový váhový faktor tohoto kroku je

w, = w a> • w^ . . . (''.<

Dále se určí souřadnice bodu dopadu primárního fotonu r.u

modelovanou vrstvu a též zbývající směrové cosiny.

3) Za předpokladu, že primární foton se pohybuje sm-yj:;.

určeným v předchozím kroku, určí se jeho maximální rnoíná drr-h.-T.

v modelované vrstvě d a prostřednictvím váhového faktoru

w 2 = 1- exp (- UQ d) . . . ; v )

kde Ji značí celkový lineární součinitel zesiaboní Ú-S'XÍ'.IO

svazku, se vyjádří pravděpodobnost, že dojde k interakci pr'.wh'r.S

ho fotonu na této dráze.

Skutečná volná dráha fotonu se určí 2 příslušného roa;:»v->•»:;•''

pravděpodobnosti jako

1 - - 1/JUO • ln (1 - w 2 . x) . . í 10 )

Z této dráhy a pomocí směrových cosinů určených kroku 2) se nr'úi

souřadnice bodu interakce primárního fotonu.

4) Prostřednictvím váhového faktoru

w3* T7juo (i- i/sk) o»k . . . ( u )

kde značí

T"- celkový lineární součinitel zeslabení fotoefektwir.,

Ŝ . ~ poměr součinitelů zeslabení fotoefektem v maxina

a minimu absorpční hrany,

<*-l - fluorescenční výtěžek serie K

se vyjádří pravděpodobnost, že výsledkem interakce primárního

fotonu s atomem absorpčního prostředí bude vznik charakteristik-
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" kého záření serie K.

I
i 5) Dle poměrného zastoupení jednotlivých linií ve spektru

|, serie K se určí energie fotonu charakteristického záření.

6) Směr fotonu charakteristického záření se vybere tak,

aby foton dopadl na vstupní okénko detektoru. Protože tento krok

j v podstatě odpovídá popsanému kroku ít), omezíme se zde pouze na

1 konstatování, že tomuto kroku přísluší váhový faktor w..

_ 7) Dle směrového cosinu určeného v předchozím kroku a ze

a známé polohy bodu, ve kterém došlo ke vzniku fotonu charakteris-

9 tického záření se určí dráha tohoto fotonu v modelované vrstvě

* d-.. Váhovým faktorem

~ Wr • exp (- ttf • d^) . . . ( 12 )

9 kde M.p značí celkový lineární součinitel zeslabení úzkého

svazku charakteristického záření, se vyjádří pravděpodobnost,

že na dráze d~ nedojde k interakci fotonu charakteristického zá-

m ření.

™ Tímto krokem historie fotonu končí. Součin všech váhových

faktorů představuje pravděpodobnost dopadu fotonu charakteris-

~ tického záření serie K na vstupní okénko detektoru vztaženou na

0 jeden primární foton.

Uvedený postup se opakuje pro každý z předem zvoleného poč-

_ tu fotonů, při čemž pravděpodobnosti odpovídající jednotlivým.

£ historiím se sčítají. Ustředněním podle počtu historií se určí

# střední pravděpodobnost dopadu charakteristického záření serie

9 K na vstupní okénko detektoru. Přesnost získaného výsledku lze

zhodnotit prostřednictvím směrodatné odchylky střední hodnoty

_ pravděpodobnosti definované vztahem

1
t
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n '/"ti (P /n (n-y 1/2

V tomto vztahu n značí celkový počet historií, p. - pravděpo-

dobnost i - té historie a p - střední pravděpodobnost.

2 uvedeného vztahu vyplývá, že přesnost určení střední prav-

děpodobnosti roste s počtem historií. Počet historií je třeba

vidy volit na základě kompromisu mezi požadovanou přesností ře-

šv.aí, potřebou strojního času počítače a e přihlédnutím k přes-

nosti parametrů vstupujících do výpočetního programu.

Modelování jednonásobného koherentního i nekoherentníh* roz-

ptylu Ke v podstatě uskutečňuje již naznačeným postupem. Odliš-

nosti vyplývají pouze ze způsobu modelování nerovnoměrného úhlo-

'!-.o rozdělení fotonů rozptýleného záření.

Uiaei rozptylu byl určován pomocí směrových cosinu charakte-

rizujících směr primárního a rozptýleného fotonu. Nerovnoměrnost

úhlového rozdělení rozptýlených fotonů byla vyjadřována prostřed-

nictvím váhového faktoru definovaného jako

de? N

w . 2T ( 13 )

zde značí

- diferenciální účinný průřez pro roz-

p tyl na elektronu, který je volný a v klidu,

'Ô- - úhel rozptylu,

N - Avogadrovo číslo,

A - atomová hmotnost,

<s> - celkový hmotnostní součinitel zeslabení pro

koherentní nebo nekoherentní rozptyl primárního fotonu na váza-
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zaných eletrónech.

To, že ve skutečnosti rozptyl probíhá na elektronu, který

není volný bylo při modelování koherentního rozptylu vzato v úva-

hu prostřednictvím odpovídající velikosti atomového form faktoru.

V případě nekoherentního rozptylu byla respektována velikost

elektronových vazebných sil a též velikost elektronového momen-

tu rozptylujících elektronů prostřednictvím rozptylovacího fak-

toru a Coraptonová profilu.

Závěr.

Pro modelování interakce nízkoenergetického záření gama me-

todou Monte Carlo popsané v předchozí části byl sestaven prog-

gram v jazyce Fortran, který byl odladěn na počítači EC 1033

Vysoké školy strojní a textilní v Liberci. Výsledky získané pro

konkrétní uspořádání modelovaného systému budou publikovány ve

zvláštním čísle bulletinu Radioizotopy věnovanému jednání

VII. celostátní konference o využití radionuklidů a ionizující-

ho záření v technické praxi, která se uskutečnila ve dnech

1. - 3. 9. 1982 v Bratislavo-.
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