
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

INSTITUTO DE ENGENHARIA NUCLEAR

RIO DE JANEIRO

7 Hs 1



TRANGE - Programa para Calcular a
Degradação de Energia de Partículas

Carregadas em Alvos

por

Luis F. Bellído

1EN-66 JULHO 1995

Instituto de Engenharia Nuclear - CNEN
Caixa Postal 6 8 550

CE?:21945-970 - Rio de Janeiro
RJ - BRASIL



TRANGE - Computer code to calculate the energy beam

degradation in target stack

by

Luis F- Bellido

ABSTRACT

' A computer code to calculate the projectile energy degradation

along a target stack was developed for an IBM or compatible personal

microcomputer. A comparison of protons and deuterons bombarding

uranium and aluminium targets was made. The results showed that the

data obtained with TRANGE were in agreement with other computers code

such as TRIM, EDP and also using Williamson and Janni range and

stopping power tables. TRANGE can be used for any charged particle

ion, for energies between 1 to 100 MeV, in metal foils and solid

compounds targets 7

Keywords: Cyclotron, linear accelerator, targets, ion beam, chemical

elements.

ii



INSTITUTO DE

IEN-66 JULHO 1995

ENGEHARIA NUCLEAR

TRANGE - Programa para Calcular a Degradação de Energia

de Partículas Carregadas em Alvos

por

Luis F. Bellido

RESUMO

Foi desenvolvido um código, para microcomputador pessoal IBM ou

compatível, que calcula a degradação da energia de um feixe de íons

ao longo de um alvo empilhado. Foi feita uma comparação para o

bombardeamento com protons e dêuterons de um alvo contendo folhas de

urânio e aluminio. Os resultados mostraram que os dados obtidos com

o TRANGE estavam de acordo com os obtidos através de outros códigos

como o TRIM, o EDP e também usando as tabelas de "range and stopping

powers" de Williamson e Janni. 0 TRANGE pode ser usado para qualquer

íon, com energias entre 1 e 100 MeV, em alvos metálicos e compostos

sólidos.

Palavras chave: Ciclotron, acelerador linear, alvos, feixe de íons,

elementos químicos.
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Introdução

Em pesquisas relacionadas com reações nucleares, implantação

de íons, danos por irradiação, análise por ativação com partículas

carregadas, etc., é necessário estabelecer, antes de realizar as

irradiações com os íons escolhidos, alguns parâmetros tais como: a

energia dos projéteis, a corrente do feixe, o tempo de irradiação e

a espessura do alvo.

A espessura do alvo, que causa a perda de uma determinada

energia do feixe de íons, pode ser calculada passo a passo, usando

as tabelas de energia-alcance (range-energy) das partículas

carregadas, ou usando programas como o TRIM [1] (transporte de íons

na matéria) que também calcula o espalhamento dos íons no alvo. A

limitação nestes dois casos, é o tempo que se perde no cálculo, pois

no caso do TRIM, que sendo um programa sofisticado, usa o método de

Monte Cario e simula as interações dos íons com os átomos do alvo,

pode levar várias horas num computador pessoal (PC-AT) com

microprocessador Intel 80386.

Para contornar este incoveniente foi desenvolvido em 1988 o

programa TRANGE [2] para determinar de forma rápida e simplificada

a energia do feixe ao longo do alvo e/ou espessuras dos alvos,

especialmente em alvos empilhados. Neste trabalho, está sendo

apresentada a segunda versão do referido programa, que foi ampliado

para abranger qualquer íon (projétil) e qualquer elemento químico

(até o número atômico 92) e compostos sólidos.

Considerações Gerais

Método

Uma partícula carregada com uma certa energia cinética ao

atravessar a matéria vai perdendo energia devido principalmente às

colisões com os elétrons dos átomos do alvo, causando ionização e

excitação de átomos e moléculas. A energia perdida dE por unidade dX

de distância é inversamente proporcional à energia da partícula [3] ,



portanto:

dX
dE

= kE + kl (1)

dx = [E2(kE+k')dE (2)

resolvendo estas integrais:

v — "̂  / TP TP \ A. ls~' ( TP XP \ (^.\

+N - (4)

onde:

x - espessura do alvo;

Ex- energia inicial do feixe de partículas;

E2- energia final do feixe;

k - coeficiente angular;

k1- coeficiente linear.

Os valores das constantes acima são obtidos das tabelas contendo

os "stopping power" (SP) [4-8]. 0 programa TRANGE, utiliza os SP's

calculados pelo sub-programa RSTOP (versão 1987) do TRIM, mas também

foi modificado para calcular os SP nucleares, segundo ZIEGLER et

ai. [1] .

Comparação dos "Stopping Power"

A seguir são apresentados nas figuras 1 a 4, para efeito de

comparação, os SP' s obtidos através do TRIM com outros fornecidos

pelos programas POTAUS [4] e RANGETAB [5] , e ainda com as tabelas de



Williamson [6] , Nortcliffe - Schilling [7] , e JANNI [8] para ions

leves (normalmente usados no IEN) em alvos de elementos pesados e

intermediários. Pode-se observar nessas figuras que, com exceção do

RANGETAB para alvos pesados como o urânio, todos os valores são

concordantes.

Comparação de Resultados

O programa TRANGE foi projetado para ser usado quando se aplica

a técnica de alvo empilhado ("target stack"). Este alvo consiste de

uma série de folhas (degradadores, monitores de feixe, alvos, etc.)

que são colocadas uma ao lado da outra. O programa permite calcular

a energia do projétil em cada folha através da equação (4), e/ou a

espessura do material - segundo equação (3) - para degradar uma

determinada quantidade de energia. Para avaliar a exatidão dos

resultados obtidos através deste programa, apresenta-se os resultados

encontrados a partir de outros programas como o EDP, TRIM-85 (onde

simulou-se 5000 íons para obter uma boa estatística) , e também usando

as tradicionais tabelas dos SP' s de Janni [7] e Williamson para

protons e dêuterons respectivamente. Os dados encontrados para um

alvo empilhado com folhas de urânio e alumínio encontram-se nas

tabelas 1 e 2. Pode-se observar que os resultados obtidos pelo TRANGE

são muito próximos dos obtidos com o TRIM-85, e os resultados deste

último são intermediários em relação aos outros.

Programa TRANGE

0 TRANGE é um programa interativo para ser usado em um

computador PC AT ou XT, que começa perguntando o nome do arquivo onde

vão ser gravados a data e os resultados. Mesmo não entrando com nome,

o programa registrará todos os cálculos efetuados em um arquivo

chamado TRANGE2.REP.

A seguir, o programa pede para entrar com o íon (projétil) ;

normalmente, pode-se entrar com o símbolo químico, em letra maíscula



Tabela 1. Energia dos protons em cada folha de urânio
ao longo do alvo.

Alvo

U

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Energia do

TRIM-85 EDP

55.0
52.3
49.4
46.3
43.2
39.4
35.8
32.1
27.9
23.3
17.3
10.0

54.9
52.1
49.1
45.9
42.6
38.8
35.1
31.2
26.9
22.0
15.8
7.8

Proton, MeV

Janni

55.0
52.4
49.6
46.6
43.6
40.0
36.6
33.1
29.1
24.8
19.3
13.1

TRANGE

55.0
52.2
49.3
46.2
43.0
39.3
35.7
32.0
27.9
23.2
17.4
10.4

Tabela 2. Energia dos dêuterons em cada folha de urânio
ao longo do alvo.

Alvo

U

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

TRIM-

28.2
26.9
25.5
24.1
22.6
21.0
•19.4
17.7
15.8
13.7
11.3

Energia do

85 EDP

28.1
26.7
25.3
23.8
22.4
21.9
20.6
18.9
17.0
15.0
12.8

Dêuteron, MeV

Williamson TRANGE

28.2
26.7
25.1
23.6
22.1
20.5
18.7
16.9
14.9
12.7
10.1

28.2
26.9
25.5
24.0
22.5
20.9
19.2
17.4
15.5
13.3
10.9



ou minúscula (com exceção do fósforo, pois o "p" foi reservado para

os íons de hidrogênio, protons) . A letra "d" é para designar

dêuterons, "a" para alfas e "a3" para os íons de hélio-3.

Em continuação, o programa pergunta qual é o elemento químico

do alvo. Se o alvo não é natural e puro, deve-se entrar com o valor

0 (ZERO) , que então dará lugar a pergunta se é um composto ou um

elemento enriquecido. No último caso, entram-se com o nome do

elemento, os valores das massas atômicas e as abundâncias isotópicas.

Logo após, aparece na tela do vídeo, a densidade para o elemento

químico; se esta for correta, apertar a tecla ENTER; senão entrar com

o novo dado. O programa pede agora, para entrar com a energia da

partícula incidente em MeV (o programa está limitado a energias entre

1-100 MeV) . Após isto, deve-se entrar com a espessura do alvo, porém

se ainda não se tem idéia de qual seria a espessura, dar um ENTER

para calcula-Ia, entrando em continuação com o valor E2 (a energia

emergente). Por exemplo, na determinação da espessura de um

degradador, para uma energia incidente de 45 MeV e uma energia

degradada de 2 MeV, entra-se com o valor de 43 MeV para E2 (pode-se

mudar quantas vezes quizer o valor E2), para sair desta sub-rotina

dar um ENTER no "E2 (MeV) :?" . A seguir o programa calculará a energia

final da partícula após atravessar o material, e informará também a

energia degradada no alvo. Feito isto, o programa perguntará sobre

o próximo alvo. Se não se deseja fazer nenhuma modificação, então

deve-se entrar com o nome do elemento ou composição química quando

se trata de um composto. Logo o programa mostra a energia do íon

(El:), se está de acordo, apertar a tecla ENTER, senão entrar com o

valor "-9", para chamar a energia anterior (no caso de refazer algum

cálculo) ou "-1" para voltar a situação inicial, e entrar com o nome

do elemento químico, ou simplesmente com o valor da energia do íon,

e assim sucessivamente para todas as outras folhas do alvo. Para sair

do programa, entrar com a letra "q" ou "Q" quando o programa pergunta

"Projectile ion" ou "Target element". Este programa também permite

entrar com os valores dos " stopping power" de tabelas, para isto

quando o programa pergunta "Projectile Ion" entrar com o valor 0

(zero), mas deve-se ter cuidado com a unidade da espessura do alvo,

quando a unidade dos "stopping power" não for em MeV/cm.



Alguns exemplos são apresentados a seguir para ilustrar a

entrada de dados. No primeiro exemplo (TESTE01.REP) , mostra-se a

seqüência quando se trata de uma liga (aço). O segundo exemplo é do

uso dos "stopping power" de tabelas de energia-alcance e mostra o

emprego do fator de conversão de uma partícula carregada para outra.

Neste caso, entrou-se com os SP's para protons em urânio mas, para

passar para dêuterons, o fator será igual a 2 e, se se fosse passar

dos SP1s de alfas para hélio-3 o fator seria igual a 0,75. O

resultado do terceiro exemplo, para dêuterons de 35 MeV em alvo de

urânio, confirma o valor encontrado no exemplo anterior. 0 quarto

exemplo é de um alvo empilhado com folhas de cobre e alumínio e,

finalmente, o quinto exemplo, é para mostrar a entrada de dados no

caso de um elemento enriquecido que, em se tratando dos isotópos

naturais do cobre, dão o resultado que está de pleno acordo (ver

exemplo 4) para íons de hélio-3 com 35 MeV de energia atravessando

a espessura de 0,001 cm de cobre.

Conclusão

Este programa permite calcular a energia degradada de um

partícula carregada ao longo de um "alvo empilhado", oferecendo

resultados bem próximos aos obtidos com o programa TRIM (Transporte

de Ions na Matéria) , com a vantagem de ser bem mais rápido e

apropriado para se aplicar a um número grande de folhas e, ainda,

permitindo -sem sair do programa- determinar as espessuras para

degradar determinadas quantidades de energia, em qualquer tipo de

alvo enriquecido, compostos sólidos, ou elementos químicos,

irradiados com qualquer íon com energias entre 1 e 100 MeV.
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PROGRAM TRANGE Version 2.0 L.F. Bellido

File Name: ? TESTE01.REP
Projectile Ion (p,d,a,a3,...): ? p
Target Element :? 0
(1) Compound, (2) Enriched element, (0) EXIT: ? 1
Element: ? Fe

Density: 7.8658 ?
Element: ? Ni

Density: 8.8955 ?
Element: ? Cr

Density: 7.1917 ?
Element: ? 0 Density = 7.997218 ? 8.0

Target name: ? Aco
Ion Energy (MeV): ? 15
Thickness (cm): ? 0.5
Thick Target !
Thickness (cm): ?

Abundance (%): ? 74

Abundance (%): ? 18

Abundance (%): ? 8

NOTE: If the INPUT of the Ion Energy (El) is:
-1 you can change the target element -9 recall the previous energy
To quit, enter in Projectile or Target Element ?: Q or q

PROGRAM TRANGE Version 2.0 L.F. Bellido

File Name: ? TESTE02.REP
Projectile Ion (p,d,a,a3,...): ? 0
No: ? 4
Factor : ? 2
1 - Ion Energy (MeV): ? 15
2 - Ion Energy (MeV): ? 16
3 - Ion Energy (MeV): ? 17
4 - Ion Energy (MeV): ? 18
Ion Energy (MeV): ? 35
Thickness (cm): ? 0.015
E2= 31.45013 MeV
Energy loss = 3.549873
Target Element :? Q

Stopping (MeV/cm)
Stopping (MeV/cra)
Stopping (MeV/cm)
Stopping (MeV/cm)

MeV

? 252*7265
? 242-4957
? 233.0845
? 224.4081

NOTE: If the INPUT of the Ion Energy (El) is:
-1 you can change the target element -9 recall the previous energy
To quit, enter in Projectile or Target Element ?: Q or q



PROGRAM TRÀNGE Version 2.0 L.F. Bellido

File Name: ? TESTE03.REP
Projectile Ion (p,d,a,a3,...): ? D
Target Element :? u

Density: 19.043 ?
Ion Energy (MeV): ? 35
Thickness (cm): ? 0.015

MeV
MeV

E2=
Energy loss =
Target Element
El - 31.45183
El:
Thickness (cm) i
E2 (MeV): ? 34
Thickness =

31.45183

:?
? -9
35
: ?

0.004333
Tchickness (mg/sqcra)=
E2 (MeV): ?

MeV
3.548172

MeV

cm
82.5198

NOTE: If the INPUT of the Ion Energy (El) is:
-1 you can change the target element -9 recall the previous energy
To quit, enter in Projectile or Target Element ?: Q or q

PROGRAM TRANGE Version 2,0 L.F. Bellido

E2 (MeV): ?
Target Element
El = 35 ?
Thickness (cm):
E2=
Energy loss =
Target Element

El = 34.07768
Thickness (cm):
E2=
Energy loss =
Target Element

El = 33.46278
Thickness (cm):

:?

: ? 0.004
34.07768

:? Al

7
i ? 0.01
33.46278

:? U

?

MeV
.9223175

Density: 2.6981 ?

MeV
.6149025

Density: 19.043 ?

MeV

MeV

NOTE: If the INPUT of the Ion Energy (El) is:
-I you can change the target element -9 recall the previous energy
To quit, enter in Projectile or Target Element ?: Q or q



10

PROGRAM TRANGE Version 2.0 L.F. Bellido

File Name: ? TESTEO4.REP
Projectile Ion (p,d,a,a3,...): ? A3
Target Element :? Cu

Density: 8.9493 ?
Ion Energy (MeV): ? 35
Thickness (cm): ? 0.001
E2= 34.11631 MeV
Energy loss = .8836899 MeV
Target Element :? Al

Density: 2.6981 ?
El = 34.11631 ?
Thickness (cm): ?
E2 (MeV): ? 30
Thickness = 0.011838 cm
Tchickness (mg/sqcm)= 31.93963
E2 (MeV): ? 0

NOTE: If the INPUT of the Ion Energy (El) is:
-1 you can change the target element -9 recall the previous energy
To quit, enter in Projectile or Target Element ?: Q or q

PROGRAM TRANGE Version 2.0 L.F. Bellido
_ _ _ _ _ _ _ _

Target Element :?
El = 34.11631 ?
Thickness (cm): ? 0.01
E2= 30.66637
Energy loss -
Target Element :? Cu

El - 30.66637 ?
Thickness (cm): ? o.001
E2= 29.69824
Energy loss =
Target Element :? Al

El - 29.69824 ?
Thickness (cm): ? 0.01

NOTE: If the INPUT of the Ion Energy (El) is:
-1 you can change the target element -9 recall the previous energy
To quit, enter in Projectile or Target Element ?: Q or q

MeV
3.449936

Density: 8.9493

MeV
.968132

Density: 2.6981

MeV

-?

MeV

•p



PROGRAM TRÀNGE Version 2.0

11

L.F. Bellido

Thickness (cm): ? 0.01
E2= 25.823
Energy loss =
Target Element :? Cu

El = 25.823 ?
Thickness (cm): ? 0.001
E2= 24.72482
Energy loss =
Target Element :? Al

El = 24.72482 ?
Thickness (cm): ? 0.01
E2= 20.14369
Energy loss =
Target Element :? Cu

MeV
3.87524 MeV

Density: 8.9493 V

MeV
1.098186 MeV

Density: 2.6981 ?

MeV
4.581129 MeV

NOTE: If the INPUT of the Ion Energy (El) is:
-1 you can change the target element -9 recall the previous energy
To quit, enter in Projectile or Target Element ?: Q or q

PROGRAM TRANGE Version 2.0 L.F. Bellido

File Name: ? TESTE05.REP
Projectile Ion (p,d,a,a3,...): ? a3
Target Element :? 0
(1) Compound, (2) Enriched element, (0) EXIT: ? 2
Element: ? Cu Mass weight: ? 63

Density: 8.9493 ?
Element: ? Cu Mass weight: ? 65

Density: 8.9493 ?
Element: ? Density = 8,9493 ?

Target name: ? cobre
Ion Energy (MeV): ? 35
Thickness (cm): ? 0.001
E2= 34.11631 MeV
Energy loss = .8836899 MeV
Target Element :? q

Abundance (%): ? 69.17

Abundance (%): ? 30.83

NOTE: If the INPUT of the Ion Energy (El) is:
-1 you can change the target element -9 recall the previous energy
To quit, enter in Projectile or Target Element ?: Q or q
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APÊNDICE

Instalação do Programa

Para instalar o programa, colocar o disco flexível contendo o

programa TRANGE no DRIVE A (ou B), e escrever:

INSTALL X:

onde X é o "drive" onde vai ser instalado.

A seguir o programa criará um diretório RANGE, onde serão armazenados

os seguintes arquivos:

TRANGE.BAT

TRANGE2.EXE

HICOEF.DAT

SCOEF.88

Pa.ra Rodar o Programa

Entrar na diretoria RANGE e escrever: TRANGE.BAT

Por exemplo, supondo que o programa foi instalado no drive C, então

seguir a seguinte seqüência:

C:

cd\range

trange

Ou escrever apenas TRANGE, se o diretório RANGE estiver na

"PATH" .

20
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