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1. Inledning 

Denna rapport är tänkt att underlätta förståelsen för fysiken bakom 

Honte Carlo koden EGS4 (Electron Gamma Shower, version 4 av Nelson et al 

1985). Den förutsätter att läsaren har grundläggande kunskaper inom områden 

som joniserande strålnings växelverkan med materia och i strålningsdosimet-

ri samt har en del kunskaper om Monte Carlo-tekniken. Rapporten innehåller 

en kort beskrivning av elektronernas växelverkan med materia (kap 2) följt 

av en beskrivning av de artificiella parametrarna vid EGS4 Monte Carlo 

simulering (kap 3). I kapitel 4 ges, till sist, en del råd för val av 

storleken på dessa artificiella parametrar. 

EGS4 bygger på föregångaren EGS3 (Ford et al 1978) som i sin tur 

bygger på en kod av Nagel (1965). Den har jämförts med mätexperiment för de 

förhållandevis låga foton- och elektron-energier som användes inom sjukhus

fysikverksamheten (Rogers 1989). Den intresserade läsaren finner ytterliga

re beskrivning av EGS4 i boken "Monte Carlo transport of electrons and 

photons" editorer Jenkins, Nelson och Rindi (1988) och i "The EGS4 code 

system" av Nelson et al (1985). 

EGS användes först i högenergifysiken där så kallade "electromagnetic 

cascade showers" förekommer. Då energirika elektroner faller in mot ett 

material överföres ofta energi till fotoner, särskilt vid höga atomnummer 

(bromsstrålning), som i sin tur överför energi till elektroner genom t.ex 

Comptonspridning men också genom parbildning och fotoabsorption. Positro

nen, som skapas vid parbildningen, växelverkar mycket snart med t.ex. en 

banelektorn varvid annihilationsstrålning (2 stycken 511 keV fotoner) 

emitteras. Nettoeffekten i framåtriktningen är ett ökat antal partiklar 

(shower) där deras medelenergi minskar för varje steg. Av detta exempel ser 

man att det sker ett ömsesidigt utbyte av energi mellan elektroner och 

fotoner och att en kopplad transport av dessa partiklar är nödvändig för en 

fullständig beskrivning av transporten. 

Analytiska beräkningar av den kopplade elektron-foton transporten kan 

endast ske med antagande av grova approximationer. På grund av de analytis

ka beräkningarnas begränsade användbarhet för att lösa generella problem 

samt det minskande priset på kraftfulla datorer har Monte Carlo metoden med 

framgång tillämpats på ett flertal olika problem. Själva ordet Monte Carlo 

var ett kodord (givet av matematikern von Neumann) för simuleringar av 

neutrondiffusion i Los Alamos under andra världskriget och är tänkt att få 
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dig att associera till just slumpmässigheten i utfallen som t.ex vid spel

borden i kasinot i staden med samma namn på franska rivieran. Slumpmässig

heten återfinns också i växelverkan mellan partiklar och materia. Dessa 

sker med olika sannolikheter beskrivna av kvantmekanikens lagar. Varje 

infallande primärpartikel ger upphov till olika växelverkanshändelser. Det 

förefaller därför naturligt att representera transporten av partiklar genom 

materia med en matematisk modell, som använder slumptal som en viktig del. 

Vid simulering av elektrontransport skulle man kunna göra på liknande 

sätt som vid fotontransport: partiklarna följs genom varje enskild händel

se, dvs. växelverkanspunkt väljes, sedan växelverkanstyp varefter partikeln 

fortsätter till nästa valda växelverkanspunkt etc. Detta skulle ta alltför 

lång tid eftersom antalet växelverkningar då en elektron nedbromsas är 

många fler än för fotoner. Man tvingas därför frångå den kompletta beskriv

ningen av partikeln i varje växelverkanspunkt och nöjer sig med att betrak

ta elektronen endast vid vissa tillfällen under färden. Mellan dessa till

fällen görs analytiska beräkningar av t.ex. energiförlust och riktningsänd

ring. Man kallar denna typ av Honte Carlo-kod för "makroskopisk Monte 

Carlo^-kod eller "condensed history"-kod (en grundläggande beskrivning av 

makroskopisk Monte Carlo ges i Berger 1963). EGS4 är ett exempel på en 

sådan Monte Carlo-kod. Detta medför att man tvingas införa ett flertal 

artificiella parametrar (i EGS4 benämnda ECUT, PCUT, ESTEPE, AE och AP), 

som inte återfinns vid fotontransportsimulering. Dessa parametrar beskrivs 

i denna rapport. Det ligger på användarens (läs ditt) ansvar att göra valet 

av dessa parametrar riktigt i den simulering, som du tänker göra. För 

korrekt val av dessa parametrar krävs god kännedom om fysiken bakom elekt

rontransportkoderna. Kännedom om vad de artificiella parametrarna i EGS4 

gör och har för betydelse för simuleringsresultaten är förstås, av central 

betydelse för förståelsen av resultaten. 

2. Växelverkansprocesser vid elektrontransport. 

Elektroner med kinetiska energier under 50 MeV växelverkar huvudsak

ligen på tre olika sätt med materia, nämligen: 

1) inelastiska kollisioner med bundna atomära elektroner, 

2) bromsstrålningskollisioner med framförallt atomkärnor men också 

med atomära elektroner och 

3) elastiska spridningar mot atomkärnor. 
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Vid processerna 1) och 2) förlorar elektronerna energi, vid 3) sker endast 

en riktningsförändring. 

2.1. Energiförluster genom jonisation 

För elektroner med kinetiska energier < 50 MeV i ett lågatomärt mate

rial sker huvuddelen av energiförlusterna genom kollisioner med atomära 

elektroner. Elektronen skapar en hel svärm av jonisationer och excitationer 

längs det spår där den vandrat (fig 1). Atomerna, som elektronen växelver-

kat med, efterlämnas i ett joniserat eller exciterat tillstånd. 

Incident Particle 

Single Ionizations (or Excitations) 

Figur l. Schematisk bild av spåret från en laddad partikel i materia. Punk

terna markerar jonisationer och excitationer. Då flera energiav

givningar sker inom en begränsad volym kallas detta ett cluster. 

Överföres en större mängd energi på en banelektron i en växelverk

anshändelse bildas en så kallad deltapartikel. 

Små energiförluster dominerar kraftigt vid denna typ av växelverkan. 

Tvärsnittet för en energiöverföring (energiförlust) Q ges av Möllertvärs

nittet. Det är proportionellt mot (Evans 1955): 

dQ Q2 u ; 

och gäller strikt för kollisioner mot fria elektroner. Bindningsenergin hos 

elektronerna sätter en nedre gräns för energiöverföringarnas storlek, av 

storleksordningen 10 eV. Detta sätt att förlora energi på står i bjärt 
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kontrast till det sätt på vilket fotoner förlorar energi. Begreppet stop

ping-power dvs. medelenergiförlusten, dE, per längdenhet i materialet längs 

den laddade partikelns väg, dl, har införts för att hantera det stora 

antalet energiförluststeg. Om vi begränsar oss till energiförlus ter genom 

inelastiska kollisioner med atomära elektroner erhålles kollisionsstopping

power (ICRU 33 (37)): 

N.-Z 
A 
A 

col Q 

Q 
max 

S«*- J(g)-Hh- K-S« • • • • < * • > 
min 

23 -1 
där N. = Avogadros tal (6.023*10 mol ), A = atomvikten, Z = atomnumret 

och p = densiteten för materialet. Ekvation (2a) ger den så kallade mass 

kollisionsstopping-powern. 

Användandet av (dE/dl) , vid transportberäkningar förutsätter att 

energiförlusterna kan anses vara kontinuerliga, dvs. ske i infinitesimalt 

små steg (continuous slowing down approximation=CSDA). Kollisionsstopping-

power är ett statistiskt väntevärde av energiförlusterna per längdenhet. 

Den spridning i energiförlusterna, som sker i verkligheten, medför så 

kallad energiförluststraggling eller kortare energistraggling (fig 2). 

Den kontinuerliga (obegränsade) kollisionsstopping powern, (dE/dl) -,, 

innefattar alla energiförluster utefter sträckan dl utan avseende på var 

denna energi, dE, absorberas. För att få ett mått på den energi som absor

beras i närheten av elektronens färdväg använder man den begränsade stop

ping-powern, (dE/dl) , .. I denna ingår alla energiförluster som är mindre 

än A. Energiöverföringar över A ger nya joniserande partiklar. Dessa så 

kallade deltapartiklar har en så stor räckvidd att deras energi inte kan 

anses absorberad i närheten av spåret av primärelektronen. I figur 3 visas 

både den begränsade (A=10 keV) och den obegränsade kollisionsstopping-

powern. Den begränsade är något mindre eftersom vissa stora energiförluster 

inte ingår: 

col, A 

N.-Z 
A 

Q ^ dQ ....(2b) 

min 

Beräkningen av den begränsade kollisionsstopping-powern sker med hjälp av 

Bethes stopping-power teori (Evans 1955) där elektronernas bindningsenergi 
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beaktas genom parametern I (medeljonisations- och excitationspotentialen) 

som representerar det geometriska medelvärdet av alla jonisations- och 

excitationspotentialerna i atomen. 

! 

VI 
c 
O t> o 
o 
V 

o 
z 

ELECTRON K.E 

Mean Energy Loss 

Figur 2. Elektroner med kinetiska energin E~ infaller vinkelrätt mot en 

tunn absorbator. Figuren visar fördelningen av energierna hos de 

elektroner, som lämnar absorbatorn. Medelenergiförlusten E ges 

av kollisionsstopping-power gånger absorbatorns tjocklek, dl. I 

EGS4 spelar de stora energiförlusterna en central roll eftersom 

det är dessa som ger upphov till den största delen av energi-

stragglingen. (Figuren hämtad från Nahum 1989.) 

2.2. Strålningsenergiforluster. 

Bromsstrålning bildas då snabba laddade partiklar avböjs i fältet av 

atomkärnan (eller en banelektron). Tvärsnittet beror på den kinetiska 

energin och på kärnans atomnummer och är proportionellt mot (Evans 1955): 

IdhvJ hv 
(3) 

rad 

Energiförlusterna blir i medeltal större än vid jonisationer. Man kan 

därför förvänta avsevärd energiförluststraggling f<rån strålningsförluster

na. I analogi med kollisionsstopping-powern defineras strålningsstopping-

powern dE/dl ,. Totala stopping-powern, S, är summan av kollisions- och 

strålningsstopping-powern och visas i figur 3 som funktion av elektronens 

kinetiska energi. Den begränsade kollisionsstopping-powern, S , A, (fig 3) 
COX9 u 

ges i ekv (2b). 
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Figur 3. Mass-stopping-power i vatten som funktion av elektronens kinetiska 

energi. Totala stopping-powern S = S ,+ S , (övre kurvan), kol-

lisionsstopping-powern, S , (mellersta kurvan) och begränsade 

kollisionsstopping-powern, S -, ., (undre kurvan). (Figuren hämtad 

från Nahum 1989.) 

2.3. Elastisk spridning. 

Elektronerna sprids utan energiförlust mot de tunga kärnorna vid så 

kallad Rutherford spridning. Tvärsnittet för spridning en viss vinkel, 9, 

från infallsriktningen är proportionellt mot (Evans 1955): 

sine ås. « . 
de (sin2(6/2))2 

(4) 

dvs. mycket små spridningsvinklar dominerar. Effekten av många små enkel

spridningar kan man kombinera i en teori för multipelspridning av elektro

ner. Dessa ger oss sannolikheten att en elektron efter att ha färdats en 

sträcka At ska ha en rörelseriktning bestämd av vinkeln 6 relativt infal

lasriktningen. Olika multipelspridningsteorier användes i makroskopisk 

Monte Carlo: Gaussfördelningsapproximationen (Rossi 1952, Bethe och Ashkin 

1953), Moliéres teori (1947, 1948 och Bethe 1953), Goudsmit och Saundersons 

teori (1940 och Bethe 1953). I EGS4 användes Moliéres teori. Den väljer 

vinkeln från en sannolikhetsfördelning som beror på material, spårlängden, 

At, och energin. Väntevärdet av spridningsvinkeln i kvadrat, 61, ges i 

Gaussfördelningsapproximationen av absorbatortjockleken multiplicerad med, 

en i analogi med stopping-power definierad storhet, scattering power, 
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d5Vdl (ICRU 35). Denna ökar med minskande energi på elektronerna och med 

ökande atomnummer på spridarmaterialet. 

För att illustrera hur de olika växelverkansprocesserna påverkar 

djupdoserna i ett elektronbestrålat medium visas i figur 4 djupdosen i 

vatten från 5, 10, 20 och 40 MeV elektroner. 

a b 

u 
<u 
4-J 

§ 

s 

Figur 4. Djupdos i vatten av vinkelrätt infallande elektroner med energin 

5, 10, 20 och 40 MeV. Kurvorna är normaliserade till dosmaximum, 

Dj., och djupet z till den projicerade räckvidden, R (där tangent

en vid 0.5*DM skär x-axeln). Bokstäverna i övre kanten represen

terar approximativa regioner där olika processer karakteriserar 

utseendet av den absorberade dosfördelningen: (a) ytdosen (b) S-

partikel build-up (c) build-up, som beror på att primärelektroner

nas elastiska spridningar orsakar en ökad fluens (framgår tydlig

ast för den lägsta energin där scattering-power är störst) (d) 

dosmaximum (e) förluster av primära elektroner (f) snabbt avtagan

de på grund av energiförsluststraggling hos de primära elektroner

na (g) dos från elektroner som gjort små energi förlus ter i början 

av sin färd och (h) dos från elektroner frigjorda av bromsstrål-

ningsfotoner genererade i vattnet (speciellt vid 40 MeV). Bragg-

toppen saknas på grund av energiförluststragglingen men också be

roende på de elastiska spridningarna. (Figuren hämtad från Brahme 

et al 1976.) 
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3. Beskrivning av de artificiella parametrarna vid makroskopisk Honte 

Carlo. 

I makroskopisk Monte Carlo frångår man, som tidigare nämnts, den 

fullständiga beskrivningen av elektronfärden och nöjer sig med att betrakta 

elektronen vid vissa lägen under dess färd. Mellan dessa lägen tar parti

keln ett rätlinjigt steg och tillståndet för elektronen (energi, rörelse

riktning) i slutet av varje steg är en summa av en mångfald växelverkansp

rocesser. Steglängden användes som en "klocka" vid simuleringen och är det 

som "driver fram" partikeln. I slutet av varje steg väljs den nya rörelse

riktningen ur en multipelspridningsteori, i EGS4 används Moliéres multi-

pelspridningsteori. Energiförlusten längs steget bestäms till storleken av 

den begränsade stopping-powern. Energiförluster, som leder till produktion 

av deltapartiklar (så kallade "katastrofala händelser") behandlas separat, 

se avsnitt 3.4. 

De artificiella parametrarna i EGS4 presenteras i tabellen nedan med 

en kort beskrivning av deras innebörd. 

Tabell 1. Kort beskrivninga av de artificiella parametrarna vid EGS4-

simuleringar med avseende på enhet och innebörd. 

Parameter Enhet Innebörd (i korthet) 

ESTEPE dimensionslös Fraktionell total medel-energiförlust 

per elektronsteg. 

ECUT MeV Nedre energigräns för transporten av 

elektroner (kinetiska energin inklu

sive viloenergin m c2 = 0.511 MeV). 

PCUT MeV Nedre energigräns för transporten av 

fotoner. 

AE MeV Övre energigräns för kontinuerliga 

kollisionsenergiförluster dvs. undre 

gräns för generering av deltapartiklar 

(cut-off energin A inklusive viloenergin 

0.511 MeV). 

AP MeV Övre energigräns för strålningsförlust

er som betraktas som kontinuerliga dvs. 

undre gräns för generering av broms-

st rålningsf o toner. 
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3.1 Val av steglängd, ESTEPE 

Steglängden bestäms i EGS4 av parametern ESTEPE (Elektron-STEP-Ener-

gy). Oenna anger andelen av elektronens energi som i medeltal förloras i 

ett stegi så kallad logaritmisk indelning. 

En+1=En.k ....(5) 

där E är energin före steget och E . väntevärdet av energin efter. 

ESTEPE= 1-k = ££ (6) 
En 

Steglängdsinkrementet, As, bestäms med hjälp av ESTEPE enligt;. 

As = ESTEPE>En/S(E) (7) 

där É" är medelenergin för elektronen under steget (E n<E<E ). I EGS4 

n+1 n 

beräknas total stopping-power, begränsad stopping-power (kontinuerliga 

energiförlusten) och multipelspridningsfördelningen för energin E. 

3.2 Spårlängdskorrektionen, PLC 

Elektronen antas röra sig rätlinjigt i varje steg. I verkligheten går 

den krokigt och totala spårlängden, t, är större än totala simulerade 

steglängden s (=summan av steglängdsinkrementen, As). Måste vi nu använda 

mycket små värden på ESTEPE (dock tillräckligt stora för att multipelsprid

nings teorin ska vara tillämplig) så att elektronspåren liknar dem som man 

kan se i en dimkammare, för att skattningen ska bli riktig ? Svaret beror 

på tillämpningen dvs, på hur fin indelning av skattningsvolymerna man 

eftersträvar och på energi och atomnummer på spridaren. För att kunna ha 

ganska stora värden på ESTEPE, så att färderna går snabbt att slutföra, har 

man i EGS4 infört en spårlängdskorrektion, PLC (Path-Length-Correction). 

Utan spårlängdskorrektionen skulle man underskatta energiförlusterna i 

varje steg, speciellt då ESTEPE är stort. Energiförlusten som elektronen 

gör i det simulerade steget, As, skall relateras till den verkliga spår

längden, At, som elektronen går. Förhållandet mellan steglängd och spår

längd ges i EGS4 av Fermi-Eyges transportteori (Fermi 1940, Eyges 1954, 

Rossi 1952): 
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As 

At = ....(8) 

1 - (d97/dl) As/4 

Spårlängdskorrektionen kan bli stor. I figur 5 är korrektionen, i form av 

(t-s)/s, i vatten avsatt som funktion av elektronens kinetiska energi vid 

olika val av ESTEPE. Ju större steg och ju lägre energi, ju större korrek

tion. Det har visat sig vid jämförelser med andra koder, som förlitar sig 

på små värden på parametern ESTEPE för att efterlikna elektronens krokiga 

bana, att EGS4s spårlängdskorrektion är en faktor 2 för stor (Bielajew 

1987). En för stor korrektion medför att för mycket energi deponeras i 

steget eftersom energideponeringen i steget är proportionell mot At ekv 

(10) då PLC användes. 

8.3 

I 

o 0.2 
• i — < 

O 
CD 
*-i 

*H 
O 
O 

tlfl 

cd 

0.1 = 

0.0 

- r - i—r i"ITIi| r - i - n i IH | 

- 25X ENERGY LOSS/STEP \ 

2M \ ^ \ 

15X \ \ 

1 10% ^ \ \ \ 

5% ^ \ ^ 

1 1 1 1 1 l l l l 1 1 1 1 ! M i l 

i • y i i i u i | i i i n H T 
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\ max 

\ \ ~ 

\50x\l00X ~ 

XXX ~ 
l i i T T T T r p S ^ ^ ^ i S t Ä ^ 

10"' I 10 

Kinetic energy (MeV) 
iø< 

Figur 5. Spårlängdskorrektionen i vatten som funktion av elektronens kine

tiska energi vid olika val av ESTEPE. Linjen t=t , visar den max-
max 

imala steglängden som tillåts av Moliéres teori. Ju större steg 

(ESTEPE) som tas, ju större blir korrektionen. Större korrektioner 

behövs vid lägre energier. Då steglängden minskar kan man med 

större säkerhet förlita sig på att spårens krökning simuleras re

alistiskt genom multipelspridningen som läggs på i slutet av varje 

steg. (Figuren är hämtad från Bielajew et al 1988). 

file:///50x/l00X
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3.3 Avslutning av elektronfärd, ECUT, och av fotonfärd, PCUT. 

ESTEPE (fraktionella . medelenergiförlus ten per steg) räcker inte för 

att få ett slut på en elektronfärd inne i ett material utan man måste ha en 

nedre begränsning på elektronenergin under vilken elektronen inte längre 

följs. I EGS4 kallas denna parameter för ECUT. I EGS4 ska ECUT anges som 

total energi dvs. den kinetiska energin plus viloenergin, m c 2 = 0.511 MeV 

(se tabell 1). ECUT bör väljas så att då elektronens energi understiger 

ECUT är räckvidden så liten att den inte har någon betydelse i den skatt

ningsindelning som man valt (t.ex. djupintervallindelningen vid simulering 

av absorberade djupdoskurvor). 

För avslutning av en fotonfärd inne i ett material finns en motsvaran

de parameter, PCUT. Valet av storlek på denna är inte så kritiskt eftersom 

det finns ett naturligt sätt att avsluta en fotonfärd, nämligen fotoelekt

risk växelverkan där fotonen absorberas och frigör kinetisk energi till en 

fotoelektron (karakteristisk röntgenstrålning kan i fallet med vatten som 

absorbator försummas). 

3.4 Energistraggling samt produktion och transport av sekundärpartiklar, AE 

och AP. 

För att uppnå ett realistiskt utseende på absorberade dosfördelningar 

från infallande elektroner är det viktigt att kunna simulera energistragg

ling hos de primära elektronerna liksom produktion och transport av sekun

därpartiklar (deltapartiklar, bromsstrålningsfotoner och av dessa frigjorda 

elektroner). Detta illustreras i figur 6 hämtad från Seltzer et al 1978 där 

djupdosfördelningar i vatten, från en bred elektronstråle med 30 MeV elekt

roner, beräknats med olika approximationer. 

Kurvan märkt "CSDA, STRAIGHT-AHEAD" visar endast variationen av kolli-

sionsstopping-powern med djupet. Varken spridning eller energistraggling 

simuleras. Elektronernas energi är en entydig funktion av djupet. Genom att 

införa spridning men bibehålla kontinuerlig uppbromsning vad gäller energi

förlusterna kan vi simulera fram kurvan märkt "CSDA, MULTIPLE SCATT". Denna 

visar en markant ökning av den absorberade dosen på djup mellan 0.2 r och 

0.9 r på grund av multipelspridningen, som medför att fluensen av primäre

lektronerna ökar (Alm Carlsson och Carlsson 1982 och Alm Carlsson 1985) och 

därmed den absorberade dosen. Detta är dock inte det korrekta resultatet 

eftersom vi ännu inte tagit med någon energiförluststraggling. Endast 
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väntevärdet av energiförlusterna har beaktats genom användandet av den 

totala stopping-powern och CSDA. Introduceras energistraggling (genom 

bromsstrålning och deltapartikelproduktion) för de primära elektronerna 

(kurvan märkt "NO KNOCK-ON TRANSPORT") reduceras dosmaximum på grund av att 

energin kan förloras i belopp som är slumpmässiga (figur 6 har simulerats 

med den så kallade ETRAN-koden där primärpartiklarnas kollisions energiför

luster väljs ur Landaufördelningen (Landau 1944)). Med energistraggling 

reduceras gradienten på djupdosfördelningens sista del (spridningen i hur 

djupt primärelektronen når varierar mer då energiförlus terna tillåts varie

ra). En ökning av absorberade dosen på stora djup erhålls på grund av 

bromsstrålningsfotoner. Skillnaden mellan kurvan märkt "STRAGGLING" och den 

märkt "NO KNOCK-ON TRANSPORT" beror på att i den förra simuleras nu också 

1.1 
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0.9 
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0.7 

'• 
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0 ' " • ^ • 1 1 1 uv. i_s : i 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 
i/r0 

Figur 6. Inverkan av olika approximationer på djupdosfördelningen för 

30 MeV elektroner i vatten. "CSDA, STRAIGHT AHEAD" har en kraftig 

Bragg topp: alla elektroner går rakt fram utan energistraggling. 

"CSDA, MULTIPLE SCATT" tar hänsyn till elastiska spridningar men 

inte till energistraggling. Kurvan "NO KN0CK-0N TRANSPORT" inklu

derar energistraggling hos de primära elektronerna genom val av 

energiförlust ur Landaufördelningen (jämför ETRAN-koden, avsnitt 

4.1). Däremot görs ingen transport av deltapartiklar. I kurvan 

märkt "STRAGGLING" har transport av dessa partiklar också simuler

ats. (Figuren är hämtad från Seltzer et al 1978.) 

- , 
CSOA, M U U i r i t SCATT 

^C5DA, 
S inAIQMTAHtAO 
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transporten av deltapartiklar (ibland kallade "knock-ons"). Deltapartiklar 

med hög energi deponerar endast en bråkdel av sin energi nära ytan och 

transporteras vidare i vattnet. Detta resulterar framförallt i en stor 

avvikelse mellan kurvorna på ytliga djup. Då denna transport simuleras 

reduceras den ytliga dosen. Mellan 0.2 och 0.7 r är "STRAGGLING"-kurvan 

något högre än "NO KNOCK-ON TRANSPORT"-kurvan vilket beror på att deltapar-

tikeljämvikt inte helt uppnås (Nahum et al 1985). Kurvans avslutning från 

0.7 r och djupare ner visar ingen påverkan av deltapartikeltransporten 

vilket tyder på att energistragglingen av dé primära elektronerna bestämmer 

kurvans utseende och att deltapartikeljämvikt råder med god approximation. 

I EGS4 bestäms energistragglingen hos de primära elektronerna av 

parametrarna AE och AP på följande sätt. Med hjälp av ESTEPE delas elekt

ronspåret in i steglängdsinkrement As, ekvation (7), med användande av 

totala stopping-powern. Vid slutet av varje steglängdsinkrement, As, till

delas elektronen en energi, E ., som motsvarar den förlust av energi, som 

kontinuerligt avgivits längs steglängdsinkrementet, AE, , (dvs. det 

verkliga värdet på E ., bestäms inte av totala stopping-powern utan av 

ekvation (9) och (10); ekvation (7) är till för steglängdsframmatningen). 

E , = E -AE, . (9) 
n+1 n kont v ' 

där 

^kont = ^'^col.AE-O.Sll + Srad,AP> •'••(10> 

Begränsade kollisionsstopping-powern S , . defineras i ekvation (2 b). Här 
CO-L f u 

motsvaras övre integralbegränsningen A av AE-0.511 MeV, dvs AE=A+0.511 MeV 

(jämför tabell 1). Om spårlängdskorrektionen PLC används ersätts As i 

ekvation (10) med At i ekvation (8); dock bestäms den geometriska förflytt

ningen av elektronen fortfarande av steglängdsinkrementet, As, figur 7. 

Elektronens riktning efter förflyttningen över As väljs med Moliéres multi-

pelspridningsteori. 

Energistragglingen bestäms av slumpmässiga förluster av energi till 

deltapartiklar och bromsstrålningsfotoner med energier större än A=AE-0.511 

MeV respektive AP. För att bestämma var dessa så kallade "katastrofala" 

händelser (stora energiöverföringar) sker gör man på liknande sätt som vid 

val av nästa växelverkanspunkt vid fotontransport Monte Carlo. Man väljer 

sträckan till punkten för den katastrofala händelsen ur: 
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scat= - j r - l n ( X > ••••<11> 
Hcat 

där u är summan av u , och y , och X är ett slumptal mellan 0 och 1; 

u , fås genom att integrera Möllertvärsnittet för en given energiöverfö

ring ekvation (1), från A (=AE-0.5il) till halva; elektronens energi, T/2; 

u . genom att integrera bromsstrålnings tvärsnit tet från AP till T. Storle

ken av energiförlusten (deltapartikel elier bromsstrålningsfoton) väljes 

med hjälp av de differentiella tvärsnitten för respektive process på samma 

sätt som vid val av Comptonsprida fotonens energi vid fotontransport. Den 

till energiförlustén kopplade riktningsändringen ges ur rörelsemängds- och 

energikonserveringslagarna för kollisionen (banelektronen förutsätts initi

alt fri och i vila). Det finns alltså en direkt koppling mellan de stora 

energiförlusterna och primärelektronens resterande energi och rörelserikt

ning. Observera att s inte är taka vägen till nästa stora energiförlust 
C cl t 

utan, s ., "avräknas" längs steglängderna som elektronen vandrat, EAs, med 
Ccl t 

kontinuerliga små energiavgivningar och vinkelspridningar. 

I figur 7 åskådliggörs logiken i transporten i stora drag. När man 

startar en ny elektronfärd bestämmer man först sträckan till första stora, 

katastrofala energiförlusten, s . Därefter transporteras elektronen fram 

i små multipelspridningssteg bestämda av ESTEPE och stopping-power. Energi

förlusten maximeras av A (=AE-0.511 MeV) och AP och energin deponeras längs 

steget i proportion mot S , .. Elektronens nya rörelseriktning ges i 

slutet av steget ur multipelspridningsteorin. Nu kontrolleras att elektro

nen inte har hamnat utanför det område som vi är intresserade av att följa 

den i och att dess energi fortfarande överstiger ECUT. Vi testar också om 

vi kommit fram till eller passerat den punkt där den katastrofala händelsen 

skulle inträffa. Om EAs<s .., så får elektronen ta ännu ett multipelsprid-
cat' r 

ningssteg. När elektronen nått s och om vi befinner oss mitt i ett steg 
Ccl L 

As beräknas först energin och rörelseriktningen strax innan "katastrofala" 

händelsen med hjälp av begränsade stopping-powern och multipelspridningste

orin för det förkortade steget fram till "katastrofala" händelsepunkten. 

Därefter väljes för det första om det ska genereras en deltapartikel eller 

en bromsstrålningsfoton och för det andra vilken energi och rörelseriktning 

som denna sekundära partikel får. Sekundärpartikeln kommer när primärelekt

ronen har transporterats färdigt att följas från den punkt där den genere

rades. Alla de sekundärpartiklar som bildats under en primärelektrons färd 

läggs på "hög" och kommer att transporteras först när primärelektronens 

färd avslutats. 
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Figur 7. Ett typiskt elektronspår vid en EGSA simulering. Energi förloras 

"kontinuerligt" till deltapartiklar och bromsstrålningsfotoner med 

energi under A=AE-0.511 MeV respektive AP. Spåret är uppdelat i 

små rätlinjiga steglängdsinkrement As. Vid slutet av varje steg 

väljes spridningsvinkeln enligt Holiéres teori. Energiförluster 

som överstiger A och AP medför att en sekundärpartikel (delta

partikel eller bromsstrålningsfoton) bildas. Dessa följes sedan 

separat. Här åskådliggörs fallet då en deltapartikel bildas och 

transporteras snett uppåt höger i figuren medan primärelektronen 

fortsätter sin färd nedåt med en energi som är korrigerad för del

tapartikelns energi och med en rörelseriktning som bestäms av kol-

lisionskinetiken för kollision med fri elektron i vila. (Figuren 

hämtad från Bielajew 1989). 

Det sätt på vilket energistraggling simuleras i EGS4-koden kallas 

generellt Klass Il-kod (Berger 1963). I en kod som ETRAN (se figur 6) 

simuleras energistragglingen genom att tilldela elektronen en slumpmässig 

energi vid slutet av varje steg genom val av energi ur Landaufördelningen 

(Klass I-kod) som inkluderar alla energiöverföringar även dem till högener-

getiska deltapartiklar (om bromsstrålningsförlusterna är betydande väljs 

energin ur en fördelning som är en konvulering av Landaufördelningen och en 

fördelning som beskriver bromsstrålningsförlusterna). I Klass I-koden 

simuleras sedan genereringen av deltapartiklar och bromsstrålningsfotoner 

så att primärelektronernas energiförluster statistiskt balanseras men utan 

den direkta kopplingen mellan primärelektronen och dess sekundärpartikel, 

som Klass Il-koden ger (Rogers et al 1988). 
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Figur 8 visar schematiskt hur en elektron förlorar sin energi vid 

en Klass Il-kod jämfört med kontinuerlig nedbromsning. Diskontinuiteterna 

beror på kåtastofala händelser då sekundära partiklar bildas (deltapartik

lar och bromsstrålningfotoner). 

DISTANCE TRAVELLED 

Figur 8. Den streckade linjen visar hur en elektron förlorar sin energi i 

en kod med kontinuerlig nedbromsning. Den heldragna visar hur sam

ma elektron kan förlora sin energi i en kod med energistraggling. 

(Med EGS4-koden och AE=T/2 + 0.511 MeV fås samma resultat som med 

kontinuerlig slowing down approximationen.) Det är inte nödvändigt 

att kurvorna möts på slutet, som i figuren, då lägena för de kata

strofala händelserna samplas separat. Diskontinuiteterna beror på 

katastrofala händelser. Då kontinuerlig nedbromsning (CSDA) antas 

är energiförlusterna högre (den streckade kurvan är brantare än 

den heldragna utom vid diskontinuiteterna) på grund av att den o-

begränsade stopping-powern användes. I en Klass Il-kod som EGS4 

användes den begränsade stopping-powern i stegen mellan de kata

strofala händelserna. Om obegränsade stopping powern använts 

skulle energiförlusterna större än A annars komma med två gånger. 

(Figuren är hämtad från Schneider et al 1959. 
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4. Val av storleken på de artificiella parametrarna - inverkan på djupdos-

fördelningen. 

ESTE.7E, ECUT, PCUT, AE och AP har olika inverkan på djupdosfördel-

ningen. Valet av dessa parametrars värden är i vissa fall kritiskt och i 

andra fall påverkas djupdosen ringa. Parametrarnas värden måste relateras 

till den infallande elektronens energi, förväntad typ av partikeljämvikt 

och till den djupindelning som skattningen görs i. Följande avsnitt ämnar 

ge en del råd vid dessa val, som grundar sig på framförallt andras men även 

på mina egna erfarenheter av EGS4-simuleringar av absorberad djupdos. EGS4-

simuleringarna som ligger bakom resultaten i figurerna 12 till 17 är gjorda 

med användarkoden INH0M(EGS4) skriven av David Rogers, NRCC vilken bifogas 

på EGS4 distribution-bandet. 

4.1. Energiförlust per steg, ESTEPE. 

ESTEPE reglerar steglängden i transporten av elektronerna i EGS4. 

Valet av ESTEPE kan vara kritiskt för resultatet. Han kan få så kallade 

steglängdsartefakter beroende på valet av denna artificiella parameter. 

Att ESTEPE har betydelse för resultatet åskådliggörs i figur 9. 1 MeV 

elektroner infaller vinkelrätt mot ett vattenfantom med tjockleken 3r /2, 
o 

(r =R„„nA). Deponerad energi, i mitten av fantomet, mellan r /2 och r be

räknas. Resultatet av olika sätt att skatta energideponeringen visas i 

figuren. I den undre streckade kurvan användes spårlängdskorrektionen, PLC, 

men ingen ESTEPE (steglängden bestäms helt av ekvation (11), dvs. ges av 

avståndet mellan de katastrofala händelserna; dock begränsad till RCcnA^' 

Den övre streckade kurvan erhålls på samma sätt utan ESTEPE men också utan 

spårlängdskorrektionen, PLC. De heldragna kurvorna visar deponeringen då 

olika ESTEPE användes med PLC (undre kurvan) och utan PLC (övre kurvan). De 

heldragna kurvorna närmar sig varandra då ESTEPE minskas från 20% till 2%. 

Att kurvorna, som använder PLC ligger över de båda som bortser från skill

naden mellan spårlängd och steglängd, beror på att, med PLC, deponeras 

energi i förhållande till At, ekvation (8) (och inte till As, At>As) vilket 

medför att mer energi deponeras i vattnet från 0 till r /2 och fÖljdakt-
ligen mindre i r II till r . Då ESTEPE minskar, minskar skillnaden mellan 

o o 

EAs och EAt (mindre krokig bana As-»At) och även skillnaden i energidepone

ringen med och utan PLC. Det kvarstår ett beroende av värdet på ESTEPE. Det 

korrekta resultatet återfinns alltid vid användandet av minsta värdet på 

ESTEPE. Det finns dock en nedre begränsning för ESTEPE, som ges av multi

pelspridnings teorin. 
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Figur 9. Energideponeringen på djup från r /2 till r i ett vattenfantom 

med tjockleken 3r /2 då 1 MeV elektroner infaller vinkelrätt mot J o 

vattenytan som funktion av ESTEPE (heldragna kurvorna) och med 

ESTEPE bortkopplad (streckade kurvorna). Då ESTEPE minskar närmar 

sig kurvorna med och utan spårlängdskorrektionen, PLC, varandra. 

Med PLC kommer energideponeringen i andra delen av vattenblocket, 

(r /2 till r ) , att vara mindre än då PLC inte användes. Med PLC 

deponeras mer energi per steglängdsinkrement As (proportionellt 

mot At>As) med följd att mindre energi finns kvar då partikeln 

passerar r / 2 . (Figuren är hämtad från Bielajew et al 1988). 

Vad är då begränsningarna i Moliéres multipelspridnings teori ? För 

denna teori gäller: 

1) Teorin är en småvinkelspridningsteori och ger realistiska resultat 

endast om spårlängden inte är för stor. Jämförelser har gjorts med 

Goudsmit-Saundersons multipelspridningsteori, vilken inte är be

gränsad till småvinkelspridning. Om steglängden inte överstiger en 

viss övre gräns så ger teorierna samma resultat. Om steglängden As 

är kort gör vi inget större fel genom att anta att At=As. PLC, som 

relaterar As till At, påverkar sådeles både energideponeringen och 

småvinkelspridningen. 

2) Eftersom teorin är en multipelspridningsteori måste man samla bi

drag från ett flertal kollisioner SJ, dvs. P->20; detta krav ger en 

undre gräns för steglängden. 
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3) Teorin gäller bara i homogena medier dvs. ej i gränsskikt mellan 

olika medier. 

4) Teorin tar inte hänsyn till energiförluster under gångvägen varför 

steget inte kan göras alltför långt; den använda multipelsprid-

ningsfördelningen beräknas för medelenergin, E, under steget. 

Det finns alltså både en övre och en undre gräns för spårlängden för 

att Holiéres teori skall gälla. Ur figur 10 ser vi vilka värden spårlängden 

(spårlängdskorrigerade steglängden, At) kan anta utan att vi kommer i 

konflikt med kraven i Moliéres teori för multipelspridning. Då energin på 

elektronerna minskar krymper det "tillåtna" området för att utplånas vid 

0.23 keV i vatten (bindningsenergiernas förhållandevis stora storlek kräver 

bättre teorier än Moliéres). Ökar energin på elektronerna till över 3 MeV 

är Rpcr,. ett strängare krav än t , dvs. vid dessa energier kan man ha 

steglängder upp emot elektronens totala spårlängd. 
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Figur 10. Spårlängdens begränsningar uppåt, t och nedåt t . , för att 

Moliéres multipelspridningsteori (använd i EGS4) ska gälla i 

vatten som funktion av elektronens kinetiska energi. (Figuren 

hämtad ur Bielajew et al 1988). 

I en situation där transporten av elektronerna vinkelrätt mot infalls

riktningen har betydelse kommer det faktum att PLC inte tar hänsyn till att 

elektronen flyttas lateralt vid den krökta färden jämfört med den raka, att 

påverka resultatet. I simuleringen låter vi partikeln stega sig igenom 
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"skivor" av viss tjocklek. As. Den har då i realiteten tillryggalagt en 

spårlängd = At när den kommer ut ur skivan. Partikeln har nu förflyttas 

lateralt sträckan, Ap= /Ax2+Ay2), i förhållande till infallspunktens pro

jektion på skivans baksida i infallsriktningen (se figur 11 nedan). Fermi-

Eyges teori ger information om den laterala förflyttningen. Berger (1963) 

har sammankopplat p med t och 9 genom: 

p = \ fsin(0(t)) ....(12) 

där 9(t) är den vinkel, som erhållits vid val ur multipelspridningsfördel-

ningen. Korrigering för den laterala förflyttningen p görs inte i EGS4 och 

man måste därför förlita sig på små värden på steglängderna, dvs små ESTE-

PE. I rutinen FRESTA av Bielajew och Rogers (1987) användes ekvation (12) 

ovan. PRESTA är en mer sofistikerad elektrontransportalgoritm och är till 

för att korrigera för brister i eller avsaknad av spårlängdskorrektion, 

avsaknad av lateral förflyttning och hindra vissa brott mot begränsningarna 

i multipelspridnings teorierna. (PRESTA är en förkortning av Parameter 

Reduced Electron-Step Transport Algorithm.) 

Initial direction 

Figur 11. Multipelspridningsdiagram. EGS4 tar inte hänsyn till att partik

eln efter att ha transporterats sträckan s hamnar ett avstånd Ax 

och Ay från z-axeln (riktad i partikelns färdriktning innan ste

get). Den nya riktningen ges i multipelspridningsteorin av 9 som 

beror på t (spårlängden), Z (materialet) och E (energin). Azimu-

talvinkeln, <}>, väljs likformigt över 2n. (Figurerna är hämtade 

från Nelson et al (1985) (överst) och Bielajew (1989) (nederst). 
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Nelson et al (1985) ger följande råd för val av ESTEPE vid olika 

elektronenergier. Under 20 MeV måste -OLI t mindre värden på ESTEPE användas. 

Vid 1.5 MeV och under bör ca 1% energiförlust per steg användas i låg-Z 

material och värden under 1% i hög-Z material. 

Jag avslutar diskussionen av steglängden med några egna erfarenheter. 

Jag har simulerat absorberade djupdoser i vatten från 1 MeV vinkelrätt 

infallande elektroner med olika värden på ESTEPE, en avslutning av färden 

vid 10 keV (ECUT=0.521 MeV) och deltapartikelgenerering över 10 keV 

(AE=0.521 MeV) (figur 12). PLC har använts. Med minskande ESTEPE absorberas 

mer energi djupare ned i fantomet än då de större värdena användes, vilket 

är samma tendens som i Bielajew et al (1988) i figur 9. Stora värden på 

ESTEPE fordrar större värden på spårlängdskorrektionen, PLC (figur 5). 

Vidare visade det sig att PLC i EGS4 överskattar krökningen av elektronspå

ret (Bielajew 1987) medförande att för mycket energi deponeras grunt i 

vattnet (figur 12). 
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Figur 12. Absorberad djupdos av 1 MeV elektroner i vatten vid olika val av 

ESTEPE. Elektronerna infaller vinkelrätt i en så kallad "pencil 

beam" geometri: Med antagande om lateral jämvikt simuleras "broad 

beam" geometri. ESTEPE: o—o: 1 %, x- -x: 4 % och .-.-: 20 X. 

Värdena av de övriga artificiella parametrarna visas i figuren. 

(Simuleringarna är gjorda med koden INH0M(EGS4) skriven av Rogers 

(1984), med användande av spårlängdskorrektionen, PLC). Värdena 

är normaliserade till en fluens $ = 1 m av infallande elektron

er. 
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I figur 13 visas betydelsen av att använda PLC vid olika värden på 

ESTEPE. Vid höga värden på ESTEPE blir skillnaden i absorberade djupdoser 

mellan de simuleringar som använt respektive inte använt spårlängdskorrek-

tionen större ESTEPE=10% (fig 13 b) än vid lägre värden på ESTEPE=1% (fig 

13 a). Utan PLC erhålls lägre absorberad dos på grunda djup jämfört med då 

PLC inkluderas i simuleringen, vilket också överensstämmer med figur 9. 

Tydligast framgår det vid detta höga värdet på ESTEPE, vilket även medför 

hög PLC. 
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Figur 13. Inverkan av spårlängdskorrektionen vid olika ESTEPE för 1 MeV 

vinkelrätt infallande elektroner. ESTEPE=1£ (a) och ESTEPE=10% 

(b); o—o: PLC använd och + +: PLC inte använd. Den absorberade 

dosen per elektronfluens blir högre djupare ned i vattnet då 

PLC inte användes (i överensstämmelse med fig 9). Skillnaderna 

med och utan PLC är mindre med det minsta ESTEPE eftersom skill

naden mellan As och At då minskar (fig 5). Felstaplarna mot

svarar + 1 standardavvikelse i medelvärdet. 
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.4-2. Nedre gräns för transport av elektroner, ECUT och for fotoner, PCUT. 

Valet av dessa parametrar bör vara relaterat till initialenergin på 

partikeln. Väljes ECUT för stort kommer transporten att avslutas för tidigt 

och elektronens energi att deponeras i den punkt där elektronen har energin 

lika med ECUT. Figur 14 visar en simulering av 100 keV elektroner vinkel

rätt infallande mot vatten. Djupdosen får ett orimligt utseende då ECUT 

väljas för högt (ECUT=0.581 MeV dvs. 70 keV kinetisk energi). På grund av 

energins bevarande kommer djupdosen att bli för hög på grunda djup och 

ingen energi deponeras alls djupare ned i vattnet. För ECUT=0.521 och 0.541 

ser djupdoserna förhållandevis lika ut vilket tyder på att elektronerna med 

energi under 30 keV är i jämvikt ("track end" jämvikt (Alm Carlsson 1985)). 

Det spelar ingen roll om vi fortsätter att följa elektronen eller låter den 

deponera hela energin i punkten där energin var 30 keV. Valet av ECUT beror 

på vilken upplösning man vill ha i sin indelning av djupen i vattnet. En 

tumregel är att välja ECUT så att den energi som elektronen har då trans

porten avbrytes motsvarar en räckvidd som är mindre än en tredjedel av 

djupindelningen (Bielajew 1989). Ett annat tips man får är att välja ECUT 

så att den är 1/20 av initialenergin hos partikeln (Nahum 1989). 

Figur 14. Absorberad djupdos av 100 keV elektroner i vatten med olika val 

av ECUT. Vid alltför höga ECUT >0.541 MeV avbrytes transporten 

för tidigt och djupdosen får ett orimligt utseende. 

ECUT: o—o: 0.521 MeV, +—•+: 0.541 MeV, x—-x: 0-561 MeV och 

*—*: 0.581 MeV. Vinkelrätt infallande elektroner; normering till 

infallande fluens $ = 1 m 
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4.3. Lägsta energi för deltapartikelgenerering, A=AE-0.511, samt lägsta 

energi för generering av bromsstrålningsfotoner AP. Betydelsen av 

AE relativt ECUT-

Parametrarna AE och AP väljs redan i det skede då man skapar sina 

ingångsdata för simuleringen, dvs i EGS4s preprocessor, PEGS4. PEGS4 beräk

nar den begränsade stopping-powern,.S , * respektive S , .p som beror på 

valen av AE och AP. ''• 
. ;. •. • i * « ' ' , • . 

Man skulle kunna tänka sig att välja värden på AE och AP utifrån 

betydelsen av transporten av partiklar med energier över AE-0.511 och AP. I 

figur 6, som visade djupdosen av 30 MeV elektroner i vatten, har transpor

ten av deltapartiklar med energier mindre än 1 MeV troligen ingen betydelse 

för djupdoskurvans form på större djup (Nahum 1989). Värdet AE=1.511 skulle 

därför kunna föreslås och något lägre för AP på grund av fotonernas större 

penetrationsförmåga. Detta visar sig emellertid inte vara ett bra val. Man 

riskerar att få med för lite energiförluststraggling hos de primära elekt

ronerna. Då AE och AP väljes högt fås värden på begränsade stopping-powern 

som kommer nära totala stopping-powern och transporten av primära elektro

nerna närmar sig kontinuerlig nedbromsning. 

Man bör därför välja AE och AP så lågt att man får tillräckligt mycket 

energistraggling på de primära elektronerna (med ECUT>AE kommer inte alla 

deltapartiklar att följas men man har ändå åstadkommit energistraggling 

av de primära elektronerna). Å andra sidan kan man med höga värden på AE 

och AE=ECUT, då färre deltapartiklar behöver följas separat, reducera CPU-

tiden per färd (deltapartiklar med energi under AE följs inte separat utan 

ingår i den kontinuerliga energiförlusten). En avvägning måste ske. Nahum 

(1975) har föreslagit AE=0.521 MeV och 0.541 MeV för elektroner med 0.5 MeV 

och 40 MeV kinetisk energi respektive. 

Effekten av energiförluststragglingen syns framförallt i slutet av 

djupdosfördelningen. I figur 15 visas djupdoser för 10 MeV elektroner som 

jag har simulerat med ESTEPE=4 %. Gradienten vid djupdosfördelningens slut 

är större vid höga värden på AE än vid låga värden på grund av lägre ener

giförluststraggling i det första fallet. 

Om AE är lägre än ECUT (ECUT>AE) kommer inga deltapartiklar som gene

reras med energier mellan AE och ECUT att följas. För dessa antas deltapar-

tikeljämvikt liksom förstås för dem med energi under AE. Om i stället 
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ECUKAE skulle primärelektronen då den får kinetiska energin under 2A=2AE-

1.02 MeV fortsättningsvis följas med kontinuerlig nedbromsning (begränsade 

och totala stopping-powern blir identiska) ner till ECUT (en elektron med 

kinetiska energin = 2A kan högst förlora kinetiska energin A; detta är ett 

resultat av en konvention som säger att den elektron som går ut ur en 

kollision mellan två elektroner med högst energi är den primära). 
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Figur 15. Inverkan av parametern AE på djupdosfördelningen i vatten från 

10 MeV elektroner. Då AE ökas kommer färre och färre deltapar

tiklar att genereras med följd att mindre och mindre energi-

straggling introduceras för de primära elektronerna. Detta 

medför att gradienten på djupdosfördelningens slut ökar (dvs. 

primärelektronernas energiförluster liknar varandra mer och mer). 

Vid höga AE så att ECUKAE väljer programmet att sättfi ECUT=AE. 

All elektrontransport avbrytes för energier mindre än AE vil

ket medför ett liknade utseende på djupdosfördelningen som i fi

gur 14 med höga ECUT (2.511 MeV). 

AE: o—o: 0.521 MeV, +- -+: 0.711 MeV, x- -x: 1.511 MeV och 

* *: 2.511 MeV. Vinkelrätt infall; infallande fluens * = 1 m~2 

i broad beam geometri. 
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I EGS4 avbrytes emellertid transporten av partiklarna då energin 

understiger AE, dvs. ECUT höjs så att ECUT=AE i de fall ECUKAE valts. 

Motiveringen till att höja ECUT till AE om ECUKAE kan vara att eftersom 

partiell deltapartikeljämvikt antas för deltapartiklar med energier < AE så 

är det rimligt att också anta att trackendjämvikt råder för de primära 

elektronerna med energier < AE=ECUT. Om däremot AE<ECUT räknas deltapartik

lar in i fluensen av primära och blir så småningom trackends. Effekten av 

varierande AE och ECUT kan studeras i figur 16 för 10 MeV vinkelrätt in

fallande elektroner. I figur 16 b är AE mycket stort (2.511 och 5.511 MeV) 

och all transport avbrytes vid dessa energier. Effekten blir liknande den 

som erhölls med höga ECUT i figur 14. 

I figur 16 jämföres absorberade djupdosfördelningen från vinkelrätt 

infallande 10 MeV elektroner då ECUT och AE varieras. I det vänstra diag

rammet användes först ett högt värde på AE=2.511 MeV (jfr. fig 15). Med 

detta höga värde, höjs ECUT till 2.511 MeV. I samma simuleringsgeometri 

användes ett lågt värde på AE=0.521 men med bibehållet högt värde på 

ECUT=2.511 (ingen transport av deltapatiklar genererade med energin E i 

AE<E<ECUT). I figur 16 a ser man att djupdosen skiljer sig endast på stora 

djup där inverkan av energiförluststraggling för de primära elektronerna 

framträder. Med samma värde på ECUT=2.511 MeV erhålles ett snabbare avtag

ande av dosgradienten vid stora djup med det höga värdet på AE (minst 

energiförluststraggling på de primära elektronerna). Användes det orimligt 

höga värdet på ECUT=5.511 MeV som i Fig 16 b domineras kurvornas utseende 

av att transporten avbrytes allt för tidigt. Med AE=5.511 MeV genereras 

inga deltapartiklar eftersom en deltapartikel inte kan få en energi som är 

större än T/2, i detta fall 5 MeV. Att den absorberade dosen kraftigt 

överskattas på djupen 2 till 3 cm i vattnet beror på att energin deponeras 

i den punkt där elektronen befinner sig då ECUT=5.511 MeV (5 MeV kinetisk 

energi) underskrides. En stor del av denna energi hade, om elektronen 

tillåtits att transporteras vidare in i vattnet, deponerats där. Att ener

gideponeringen överskattas i just djupintervallet 2 till 3 cm beror på att 

elektroner förlorar cirka 2 MeV per centimeter i vatten. Multipelsprid

ningen gör att elektronerna har färdats en sträcka som motsvarar en energi

förlust på 5 MeV då de är i djupintervallet 2 till 3 cm. 
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Figur 16. Absorberade dosfördelningen i vatten från 10 MeV elektroner då 

höga värden på ECUT användes i kombination med olika värden på 

AE. Låga AE medför mer energistraggling för de primära elek

tronerna än höga AE. Dock följes inte de deltapartiklar som 

genereras med energi E så att AE<E<ECUT. Det sker heller inte 

någon transport av elektroner med energi under AE även om ECUT 

satts till ett värde lägre än AE eftersom programmet justerar 

ECUT uppåt så att ECUT=AE i detta fall. Med AE=5.511 MeV gene

reras överhuvudtaget inga deltapartiklar. Vi ser effekten av att 

de primära elektronerna energidegraderas ner till 5 MeV med kon

tinuerlig nedbromsning. Som jämförelse har kurvan med ECUT=AE= 

=0.521 MeV lagts in.•Vinkelrätt infall; infallande fluens $ = 

= 1 m i broad beam geometri. 

o o: AE=2.511, ECUT=2.511 MeV 

+- -+: AE=0.521, ECUT=2.511 MeV 

x-.-x: AE=0.521, ECUT=0.521 MeV 

o o: AE=5.511, ECUT=5.511 MeV 

+ +: AE=0.521, ECUT=5.511 MeV 

x-.-x: AE=0.521, ECUT=0.521 MeV 
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I EGS4 användarkoden INHOH har man möjlighet att "koppla bort" vissa 

fysikaliska processer. Detta exemplifieras i figur 17 där effekten av 

multipelspridning och spårlängdskorrektion studeras för 10 MeV, vinkelrätt 

infallande elektroner. Då multipelspridningen vid transporten tas bort får 

elektronerna möjlighet att nå längre in fantomet. Den absorberade dosen 

ökar därför på stora djup. Man får däremotlingen fluensökning på grunda 

djup varför den absorberade dosen inte ökar på samma sätt med djupet som då 

elektronerna vinkelavböjs (sprides)i Energiförluststraggling har simulerats 

(AE=0.521 och AP=0.001) varför man trots att multipelspridningen tagits 

bort ej har någon Braggtopp. Dosökningen på grunda djup (<0.5 cm) i kurvan 

utan multipelspridning beror förmodligen på deltapartikel build-up som 

döljs i den dosökning som multipelspridningen åstadkommer då denna "kopplas 

på". Då endast PLC kopplas bort, men multipelspridning simuleras, skiljer 

sig de absorberade djupdoskurvorna inte åt speciellt mycket eftersom ett 

relativt litet värde på ESTEPE använts (2 % ) . Dock ligger kurvan utan PLC 

över kurvan med PLC på stora djup, i överensstämmelse med figurerna 9 och 
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Figur 17. Inverkan på djupdosen då multipelspridningen kopplas bort. Avsak

naden av vinkelavböjningar medför att fluensökningen på grunda 

djup uteblir. På grund av det låga värdet på parametern ESTEPE 

(=2 %) ses ingen större inverkan av spårlängskorrektionen, PLC. 

o o: multipelspridning och spårlängdskorrektion simuleras, 

+ +: multipelspridning simuleras men inte spårlängdskorrektion 

x-. —x: varken multipelspridning eller spårlängdskorrektion simu

leras. Vinkelrätt infall; infallande fluens i = 1 m" 

beam geometri. 

i broad 
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5. Diskussion 

Från beskrivningen ovan är det uppenbart att fullständigt orimliga, 

liksom helt rimliga resultat, kan erhållas endast genom att variera vissa 

parametrar vid simuleringen. Det är därför viktigt att man som EGS4-använ-

dare har så goda kunskaper om strålningens växelverkan med materia att man 

är kapabel att göra riktiga val av parametervärdena. 

Honte Carlo metoden används mer och mer inom medicinsk fysik för att 

lösa problem som kräver kännedom om strålningens transport i materia. Denna 

utveckling beror framför allt på tre faktorer (Nahum 1988). (1) tillgäng

ligheten av generella koder för kopplade foton-elektron transporter (t.ex. 

EGS4 och ETRAN), (2) ökande användning av samt kapacitet hos datorer och 

(3) ökande krav på dosimetri speciellt inom radioterapi. Vi känner nu 

mycket väl patientens struktur, från CT (Computed Tomography) och HRI 

(Magnetic Resonance Imaging), och kan då kräva att kunna bestämma den 

absorberade dosen i patienten med större noggrannhet. Speciellt gäller 

detta elektronbestrålning nära inhomogeniteter (t.ex. lunga och ben). Monte 

Carlo metoden har traditionellt betraktats som för tidskrävande men dock 

tillskrivits möjligheten att övervinna otillräckligheten hos konventionella 

dosberäkningsmetoder (Ito 1988). Preliminära resultat pekar på att en 

fullständig 3-dimensionell EGS4 simulering av absorberade dosfördelningen i 

en patient, representerad av CT-data och bestrålad med 20 MeV elektroner 

kan genomföras med en noggrannhet av 2 %, på cirka 1 timme med en hårdvara 

som kostar $100000 (Rogers et al 1989). Noggrannheten beror även på voxels-

torleken. 

I "EGS4-manualen" (Nelson et al 1985) redovisas en referenslista över 

ett femtiotal publicerade arbeten som använt EGS4 simuleringar. Tillämp

ningarna av EGS4 är många. Kurser för blivande och varande EGS4-användare 

har hitintills (1990) hållits fyra gånger, dels vid National Research 

Council of Canada, NRCC (1986, 1987 och 1990) och vid National Physics 

Laboratory, NPL, England (1989). Andelen kursdeltagare verksamma inom 

sjukhusfysikverksamheten på dessa kurser har ökat. 
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