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Annex 1: PenEasy [7] 
 
 
PenEasy és el programa principal (MAIN) que coordina, tal com s’ha explicat en el 

capítol de conceptes bàsics, les simulacions de PENELOPE. A continuació es mostra la connexió 
entre PENELOPE y penEasy, que es realitza a través d‘un bloc comú: 
 
� COMMON/TRACK/E,X,Y,Z,U,V,W,WGHT,KPAR,IBODY,MAT,ILB(5) que conté les següents 
variables d’estat de la partícula: 

 

• KPAR: Tipus de partícula (1:electró, 2: fotó, 3: positró). 

• E: Energia de la partícula (cinètica per electrons i positrons), en eV. 

• X,Y,Z: Coordenades de posició (cm). 

• U,V,W: Cosinus directors de moviment. 

• WGHT: Emmagatzema el pes associat a la partícula si s’utilitza reducció de variança. 

• IBODY: Identifica diferents cossos i materials amb geometries complexes. 

• MAT: Material on es mou la partícula en un cos identificat a IBODY. 

• ILB(5): Vector auxiliar amb 5 índexs que indiquen l’origen de la partícula quan aquesta  és 
secundaria. 

 
Una partícula que es mogui en un material M s’assumeix que serà absorbida quan la 

seva energia sigui menor que un valor EABS(KPAR,M) especificat per l’usuari. L’algoritme de 
transport per electrons i positrons en cada material M és controlat pels següents paràmetres 
de simulació: 

 
 

• C1 (M): Deflexió angular mitja, produïda  per dispersió elàstica múltiple al llarg del 
recorregut lliure mig entre dos successos elàstics durs consecutius (es consideren les 
col·lisions dures com aquelles que impliquen un angle de desviació superior a un 

determinat valor de tall θ>θc). C1(M) ha de valdre de l’ordre de 0.05, amb un valor màxim 
de 0.2. 

• C2 (M): Màxima pèrdua mitja d’energia entre successos elàstics durs consecutius. Com 
abans un valor mig és 0.05 i el màxim és 0.2.  

• WCC: Energia inelàstica de tall Wcc en eV, per col·lisions dures. 

• WCR(M): Energia de tall Wcr en eV per emissions de radiació de frenat dures. 
 

A la figura 1 es mostra el diagrama de fluxos per a un programa principal per a 
PENELOPE com és penEasy. El codi PENELOPE s’estructura de manera que el camí d’una 
partícula es generat com una seqüència de segments de camins. Al final de cada segment, la 
partícula pateix una interacció amb el medi on perd la seva energia, canvia la seva direcció de 
moviment i en certs casos produeix partícules secundàries. 

 
Les subrutines que apareixen són: 

 

• PEINIT: Llegeix els arxius de dades de diferents materials, avala les propietats de dispersió 
rellevants i prepara les taules de quantitats dependents de l’energia utilitzades durant la 
simulació. 

• CLEANS: Inicia l’stock secundari. 
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• START: Inicia els paràmetres de la partícula. És una subrutina que cal cridar sempre abans 
d’iniciar la simulació d’un camí (primari o secundari) o abans de travessar un límit de 
superfície.  

• JUMP: Determina el segment de longitud del camí fins a la següent interacció. 

• KNOCK: Simula un succés d’interacció. Calcula la nova energia i direcció de moviment 
després de la interacció i emmagatzema l’estat inicial de les partícules secundàries quan 
són generades. 

• SECPAR(LEFT): Estableix l’estat inicial de la partícula secundària i la treu de 
l’emmagatzemament secundari. El valor LEFT és el nombre de partícules secundàries que 
encara queden emmagatzemades en el moment de la crida.  

• STORES: Emmagatzema les partícules acumulades en l’estat secundari. 
 

El diagrama de fluxos representat a la figura 1 mostra la seqüència de rutines que 
s’han de cridar per generar una trajectòria qualssevol, la qual és independent del tipus de 
partícula generada: 

 
i) Es determina l’estat inicial de la partícula assumint variables d’estat KPAR, E, posició 

�̂ = (�, �, �) i la direcció de moviment 
� = (�, , �). S’especifica el cos o material on 
es mou la partícula a través de IBODY i MAT, respectivament. 

ii) Es crida CLEANS per iniciar l’emmagatzematge secundari. 
iii) Es crida START per iniciar la simulació de la trajectòria. 
iv) Es crida JUMP (DSMAX, DS) per determinar la longitud DS del següent tram de 

recorregut.  
v) Es calcula la posició del següent succés: 

a. Si la trajectòria creua la intersecció entre dues superfícies, la partícula s’atura 
en aquell punt i la longitud del pas DS s’escurça en conseqüència 
Es canvia al nou material, el que es troba després de la intersecció redefinint 
les variables IBODY i MAT. 
Quan la partícula escapa del sistema, finalitza la història d’aquella trajectòria; 
s’incrementa el compte i es passa al pas vii). 
Es va al pas iii). 

vi) Es crida KNOCK per simular el següent succés: 
a. Si l’energia de la partícula és inferior a EABS, es finalitza la trajectòria, 

s’incrementa el compte i es va al pas vii). 
Es va al pas iv). 

vii) Es crida SECPAR per iniciar la trajectòria d’una partícula secundària, de manera que 
automàticament surt de l’emmagatzematge. 

a. Si LEFT>0, es va pas iii), l’estat inicial de la partícula ja s’ha establert. 
b. Si LEFT=0, la simulació de la cascada produïda per la partícula primària a 

acabat. Es torna al pas i) per generar una nova partícula primària. 
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Figura 1: Diagrama de fluxos per al programa MAIN per la simulació de cascades d’electrons-fotons amb 

PENELOPE. [7] 
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Exemple de MAIN program, penEasy.in 
 
# >>>> CONFIG FILE FOR penEasy >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>> 
# 
# CASE DESCRIPTION: 
#   Sample config file adapted to the example descr ibed in the README 
#   file. Before editing this file, read carefully the instructions 
#   provided here after the data sections and in th e README file. 
# 
# LAST UPDATE: 
#   2009-11-04 by JS 
 
 
# >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>> 
# GENERAL INSTRUCTIONS 
# 
# * Lines starting with a '#' (in column 1) and bla nk lines are 
#   comments. Comments are NOT allowed inside data sections. 
# 
# * Do not change the order in which sections appea r, neither the order 
#   of data fields in each section. 
# 
# * Each data section has a version number of the f orm yyyy-mm-dd that is 
#   written in the corresponding section title. Sho uld an incorrect 
#   version be introduced an error message would be  issued and the 
#   execution halted. 
# 
# * Character strings (e.g. file names) are introdu ced in free-format 
#   style, that is, leading and trailing blanks are  allowed. Their 
#   maximum extension is 80 characters and they mus t not contain blanks. 
#   Thus, for instance, 'stainless steel' should be  introduced as 
#   'stainlessSteel' or 'stainless_Steel'. 
# 
# * Most syntax errors can be easily identified by looking for error 
#   messages or inconsistencies within the last lin es of penEasy output. 
#   It is always a good idea to check the output to  make sure that the 
#   information written after processing each secti on coincides with what 
#   is expected from the input. 
# 
# >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
 
# >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>> 
# INSTRUCTIONS FOR SECTION CONFIG 
# 
# * The simulation will be finished when *any* of t he following 
#   conditions is fulfilled: i) the requested numbe r of histories has 
#   been reached; ii) the alloted time has been exh austed; or iii) *all* 
#   the requested relative uncertainties have been reached. 
# 
# * Allotted time is interpreted as real time if it  is a positive number. 
#   Otherwise, CPU (i.e. user) time is assumed. 
# 
# * Similarly, the update period is interpreted as real time if it is 
#   positive; otherwise it is the number of histori es between updates. 
#   See the README file for a description of the ta sks performed during 
#   each update. Note that the real time between up dates cannot be larger 
#   than 50000 s. 
# 
# * Setting both random seeds equal to zero is an i ndication that they 
#   must be read from an external file, whose name is read from the next 
#   line of input, 'rngseed.in' in the example belo w. The two seeds must 
#   be on the first line of rngseed.in separated by  one or more blanks. 
#   This feature is useful when using parallel comp uting (see README 
#   file). 
# 
[SECTION CONFIG v.2009-06-15] 
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 1.0e7          NO. OF HISTORIES (<1.0e15) 
 2.0e9          ALLOTTED TIME (s) (+ FOR REAL TIME;  - FOR CPU TIME) 
 60.0           UPDATE INTERVAL (+ FOR REAL TIME (s ) < 8.0e4; - FOR HISTORIES) 
 1  1              INITIAL RANDOM SEEDS 
 rngseed.in        READ RANDOM SEEDS FROM FILE (USE D ONLY IF SEEDS=0,0) 
[END OF CONFIG SECTION]          (SIGNALS THE END O F THIS SECTION) 
 
 
# >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>> 
# INSTRUCTIONS FOR SOURCE SECTIONS 
# 
# * Details on the features and configuration of ea ch source are provided 
#   in their accompanying documentation (see ~/docu mentation/*). Notice 
#   that there must be only *one* source ON, otherw ise the initialization 
#   procedure will issue an error message and stop the simulation. 
# 
[SECTION SOURCE BOX ISOTROPIC GAUSS SPECTRUM v.2009 -10-30] 
 ON                        STATUS (ON or OFF) 
 2                         PARTICLE TYPE (1=ELECTRO N, 2=PHOTON, 3=POSITRON) 
 0                         ACTIVATE PHOTON POLARISA TION (1=YES, 0=NO) 
 0 0 0                     STOKES PARAMETERS (UNUSE D IF POLARISATION=0) 
 Energy(eV) Probability  ENERGY SPECTRUM (see instr uctions in 
~/documentation/) 
 59.54e3      1 
 59.54e3     -1 
 0.0                             FWHM (eV) OF GAUSS IAN ENERGY DISTRIB. 
 0.0  0.0  1.14                  CENTER COORDINATES  OF THE BOX ENCLOSURE (cm) 
 0.0  0.0  0.0                   BOX SIDES (cm) 
 0.0  0.0                        FWHMs (cm) OF GAUS SIAN X,Y DISTRIBs. 
 0.0  0.0  0.0                   EULER ANGLES [Rz,R y,Rz](deg) TO ROTATE BOX 
 0                               MATERIAL (0=DO NOT  CARE) 
 0.0  0.0  -1.0                  DIRECTION VECTOR, NO NEED TO NORMALIZE 
 180                             ANGLE OF SEMI-APER TURE [0,180] (deg) 
[END OF BIGS SECTION] 
 
[SECTION SOURCE PHASE SPACE FILE v.2009-06-15] 
 OFF             STATUS (ON or OFF) 
 0               PSF FORMAT (0=STANDARD penEasy ASC II; 1=IAEA BINARY) 
 particles.psf   PSF FILENAME, REMOVE EXTENSION IF PSF FORMAT=1 
 1               SPLITTING FACTOR 
 0.0  0.0  0.0   EULER ANGLES [Rz,Ry,Rz](deg) TO RO TATE POSITION AND DIRECTION 
 0.0  0.0  0.0   CARTESIAN COMPONENTS [DX,DY,DZ](cm ) OF POSITION SHIFT 
 1               VALIDATE BEFORE SIMULATION (1=YES,  MAY TAKE A WHILE; 0=NO) 
 0.000e0       MAX PSF ENERGY (eV) (UNUSED IF VALID ATE=1; ADD 1023 keV FOR e+) 
[END OF SPSF SECTION] 
 
 
# >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>> 
# INSTRUCTIONS FOR SECTION PENGEOM+PENVOX 
# 
# * Three possible geometry models can be simulated : (i) quadrics; (ii) 
#   voxels (i.e., homogeneous volume elements shape d as rectangular 
#   prisms); and (iii) a mixture of quadrics and vo xels. 
# 
# * For case (i) provide a file name in the QUADRIC S field and leave the 
#   VOXELS field empty. The syntax of the quadrics file is described in 
#   the PENELOPE documentation. 
# 
# * For case (ii) do the reverse, leaving the QUADR ICS field empty. The 
#   format of the voxels file is described in detai l in the sample file 
#   sample.vox included in this distribution. Voxel s are assumed to have 
#   their faces perpendicular to the axis of the re ference frame. The 
#   voxels bounding box, the imaginary rectangular box that delimits the 
#   set of defined voxels, is implicitly assumed to  lie in the first 
#   octant of the reference frame, that is, in the region {x>0,y>0,z>0}, 
#   with one of its corners at the origin of coordi nates. 
# 
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# * For case (iii) provide both file names. To unde rstand which geometry 
#   has preference over which, it is useful to thin k in terms of a 2D 
#   computer graphics program. Thus, the quadric ge ometry completely 
#   'covers' the voxelized geometry, assumed to be 'underneath' the layer 
#   of quadric bodies. However, one (and only one) quadric body can be 
#   defined as being 'transparent', so that voxels can be seen through 
#   it. The transparent body is defined by the user  by declaring its 
#   material in the field TRANSPARENT QUADRIC MAT b elow. This material, 
#   which cannot be zero, should not be present in any other body of the 
#   quadric geometry. 
# 
# * For quadric+voxel geometries, each voxel mass i s evaluated during the 
#   initialization by integrating density over voxe l volume. The number 
#   of threads that are cast (along the z axis) thr ough each voxel to 
#   perform this integration is determined by the v alue entered in the 
#   GRANULARITY field. The actual number of threads  equals the 
#   granularity squared. As a rule of thumb, one ca n set granul = 
#   3*sqrt(Av/Aq), where Av is the area of the voxe l face perpendicular 
#   to the z axis and Aq is the cross section, also  perpendicular to z, 
#   of the smallest quadric element to be detected inside a voxel. A 
#   reasonable value is GRANULARITY=10; use larger values for spiky 
#   quadric geometries. The granularity can not be smaller than 2. 
# 
# * By default the max number of voxels is 10 milli on. This number can be 
#   changed by editing (with care!) the parameter M AXVOX in penvox.f and 
#   in tallyVoxelDoseDistrib.f. After the change, r e-compile to produce a 
#   new executable. 
# 
# * The fields TRANSPARENT QUADRIC MAT and GRANULAR ITY are used only 
#   if both a quadric and a voxels geometries are d efined. Otherwise their 
#   values are irrelevant. 
# 
[SECTION PENGEOM+PENVOX v.2009-06-15] 
 segmentación.geo          QUADRICS FILE NAME, USE '-' IF NONE 
 -                         VOXELS FILE NAME, USE '- ' IF NONE 
 1                         TRANSPARENT QUADRIC MAT (USED ONLY IF QUAD&VOX) 
 10                        GRANULARITY TO SCAN VOXE LS (USED ONLY IF QUAD&VOX) 
[END OF GEO SECTION] 
 
 
# >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>> 
# INSTRUCTIONS FOR SECTION PENELOPE 
# 
# * Write one line of data per defined material. Ea ch line starts with 
#   the material index (MAT#), which should be an i nteger starting from 1. 
#   Set MAT# to zero in the last line to denote the  end of the list. 
# 
# * Use 20 characters at most to introduce the mate rial data file name. 
#   Blanks or special characters are not allowed in  file names. Thus, 
#   instead of "stainless steel.mat" use "stainless Steel.mat". 
# 
# * If, for a certain material, the transport param eters after the file 
#   name are left empty, then they are set automati cally as follows: 
#     - Eabs for electrons and positrons are both s et to 1% of the 
#       initial source energy (E), with the limitin g values of 50 eV 
#       (min) and 1 MeV (max). 
#     - Eabs for photons is set to 0.1% E with the limiting values of 50 
#       eV and 1 MeV. 
#     - C1 and C2 are both set to 0.1. 
#     - WCC is set to min(Eabs(e-),1% E) 
#     - WCR is set to min(Eabs(phot),0.1% E). 
#     - DSMAX is set to infinity. 
# 
# * Do not remove the line containing the table hea der "MAT# FILE...". 
# 
[SECTION PENELOPE v.2009-10-01] 
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 MAT# FILE___(max 20 char) EABS(e-)  EABS(ph)  EABS (e+)  C1    C2    WCC      
WCR      DSMAX   COMMENTS 

1 Ge-Li.mat                                                                         
  2   germani.mat 
  3   B.mat 
  4   carbon.mat 
  5   Al.mat 
  6   pvc.mat 
  7   Air.mat 
  8   coure.mat 
  9   Fe.mat 
  0 (SET MAT=0 TO END LIST) 
[END OF PEN SECTION] 
 
 
# >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>> 
# INSTRUCTIONS FOR THE TALLY SECTIONS 
# 
# * Details on the features and configuration of ea ch tally are provided 
#   in their accompanying documentation (see ~/docu mentation/*.txt). 
# 
# * The required RELATIVE UNCERTAINTY that is speci fied for each tally 
#   (except for those that do not have an associate d uncertainty, e.g. a 
#   phase-space file) is used as a condition to sto p the simulation. Only 
#   when the requested relative uncertainties of *a ll* the tallies have 
#   been attained the uncertainty condition is cons idered fulfilled. 
#   Recall that the simulation can also be halted b ecause the allotted 
#   time or the number of histories requested have been reached. Setting 
#   the RELATIVE UNCERTAINTY of all tallies to zero  will prevent the 
#   execution from stopping for this cause. 
# 
# * Note for advanced users: when a certain tally s cores nothing (i.e. 
#   zero) the corresponding REPORT routine reports 0% uncertainty but, at 
#   the same time, it reports that the requested un certainty has not been 
#   reached, irrespective of the value introduced i n the config file. 
#   This is to prevent the simulation from being st opped by a deceptive 
#   impression of accuracy in highly inefficient si mulations, where the 
#   score and its standard deviation after a short period of time can be 
#   null. 
# 
[SECTION TALLY VOXEL DOSE v.2009-06-15] 
 OFF                             STATUS (ON or OFF)  
 0  0                            ROI MIN,MAX X-INDE X (0 0 FOR ALL VOXELS) 
 0  0                            ROI MIN,MAX Y-INDE X (0 0 FOR ALL VOXELS) 
 0  0                            ROI MIN,MAX Z-INDE X (0 0 FOR ALL VOXELS) 
 0                               INCLUDE QUAD. CONT RIBUTION TO VOXEL MASS & 
DOSE (1=YES,0=NO) 
 0                               PRINT VOXELS MASS IN REPORT (1=YES,0=NO) 
 0                               PRINT COORDINATES IN REPORT (1=YES,0=NO) 
 0.0                             RELATIVE UNCERTAIN TY (%) REQUESTED 
[END OF VDD SECTION] 
 
[SECTION TALLY SPATIAL DOSE DISTRIB v.2009-06-15] 
 OFF                             STATUS (ON or OFF)  
 0.0  0.0   0                    XMIN,XMAX(cm),NXBI N (0 for DX=infty) 
 0.0  0.0   0                    YMIN,YMAX(cm),NYBI N (0 for DY=infty) 
 0.0  7.0   40                   ZMIN,ZMAX(cm),NZBI N (0 for DZ=infty) 
 1                               PRINT COORDINATES IN REPORT (1=YES,0=NO) 
 1.0                             RELATIVE UNCERTAIN TY (%) REQUESTED 
[END OF SDD SECTION] 
 
[SECTION TALLY CYLINDRICAL DOSE DISTRIB v.2009-06-1 5] 
 OFF                             STATUS (ON or OFF)  
 0.0  8.0  80                    RMIN,RMAX(cm),NRBI N (>0) 
 0.0  7.0  40                    ZMIN,ZMAX(cm),NZBI N (0 for DZ=infty) 
 1                               PRINT COORDINATES IN REPORT (1=YES,0=NO) 
 0.0                             RELATIVE UNCERTAIN TY (%) REQUESTED 
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[END OF CDD SECTION] 
 
[SECTION TALLY SPHERICAL DOSE DISTRIB v.2009-06-15]  
 OFF                             STATUS (ON or OFF)  
 0.0  1.0  50                    RMIN,RMAX(cm),NRBI N (>0) 
 1                               PRINT COORDINATES IN REPORT (1=YES,0=NO) 
 0.0                             RELATIVE UNCERTAIN TY (%) REQUESTED 
[END OF SPD SECTION] 
 
[SECTION TALLY ENERGY DEPOSITION PULSE SPECTRUM v.2 009-06-15] 
 ON                              STATUS (ON or OFF)  
 1                               DETECTION MATERIAL  
 0.0  1.5e6  150                 EMIN,EMAX(eV), No.  OF E BINS 
 0.0                             RELATIVE UNCERTAIN TY (%) REQUESTED 
[END OF EPS SECTION] 
 
[SECTION TALLY FLUENCE TRACK LENGTH v.2009-06-15] 
 OFF                             STATUS (ON or OFF)  
 1                               DETECTION MATERIAL  
 1.0e2  1.0e9  70                EMIN,EMAX(eV), No.  OF E BINS (LOG SCALE) 
 1.0e30                          RELATIVE UNCERTAIN TY (%) REQUESTED 
[END OF FTL SECTION] 
 
[SECTION TALLY PHASE SPACE FILE v.2009-06-15] 
 OFF                             STATUS (ON or OFF)  
 0                               PSF FORMAT (0=STAN DARD penEasy ASCII; 1=IAEA 
BINARY) 
 1                               DETECTION MATERIAL  (NOT EQUAL 0) 
 output.psf                      PSF FILENAME, REMO VE EXTENSION IF FORMAT=1 
[END OF PSF SECTION] 
 
[SECTION TALLY PARTICLE CURRENT SPECTRUM v.2009-06- 15] 
 OFF                             STATUS (ON or OFF)  
 2                               DETECTION MATERIAL  
 0.0 1.0e9   100                 EMIN,EMAX(eV), No.  OF E BINS 
 0.0                             RELATIVE UNCERTAIN TY (%) REQUESTED 
[END OF PCS SECTION] 
 
[SECTION TALLY PARTICLE TRACK STRUCTURE v.2009-06-1 5] 
 ON                              STATUS (ON or OFF)  
 100                             NUMBER OF HISTORIE S TO DISPLAY (~100 
RECOMMENDED) 
[END OF PTS SECTION] 
 
 
# >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>> 
# INSTRUCTIONS FOR THE INTERACTION FORCING SECTION 
# 
# * Interaction forcing is a variance reduction (VR ) technique. It is 
#   described in detail in the PENELOPE manual. Use  it judiciously. 
# 
# * Interaction forcing will only be applied if the  particle's 
#   statistical weight (variable WGHT in common /TR ACK/ of PENELOPE) is 
#   above the value specified as WMIN; otherwise, a nalog simulation is 
#   employed. It is advisable to define a prudent W MIN to prevent the 
#   occurrence of extremely small statistical weigh ts, which may give 
#   rise to numerical precision problems. Notice th at, if no other VR 
#   technique is applied, a WMIN equal to 1.0 preve nts the repetitive 
#   application of interaction forcing to secondary  particles already 
#   generated in forced events. 
# 
# * One line must be entered for each combination o f material and 
#   interaction type for which interaction forcing is to be applied. The 
#   contents of this line is: 
#   - Material number (MAT). 
#   - Particle type (KPAR). KPAR=1,2,3 is for elect rons, photons and 
#     positrons, respectively. 
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#   - Type of interaction (ICOL), see list of value s below. 
#     By setting ICOL=0 all interactions are forced  by the same amount. 
#   - Forcing factor (FORCING) by which the mean fr ee path of 
#     interactions ICOL will be divided when partic les of type KPAR are 
#     in material MAT. 
# 
# * PENELOPE labels the interaction mechanisms in t he following way: 
#      Electrons (KPAR=1) and positrons (KPAR=3): 
#         ICOL = 1 artificial soft event (hinge). 
#              = 2 hard elastic collision. 
#              = 3 hard inelastic collision. 
#              = 4 hard bremsstrahlung emission. 
#              = 5 inner-shell ionization. 
#              = 6 positron annihilation. 
#              = 7 delta interaction. 
#              = 8 'auxiliary' fictitious interacti ons. 
#      Photons (KPAR=2): 
#         ICOL = 1 coherent (Rayleigh) scattering. 
#              = 2 incoherent (Compton) scattering.  
#              = 3 photoelectric absorption. 
#              = 4 electron-positron pair productio n. 
#              = 7 delta interaction. 
#              = 8 'auxiliary' fictitious interacti ons. 
# 
# * The last entered line (before END of SECTION) m ust have MAT=0, which 
#   signals the end of the list. 
# 
# * Beware of the fact that the use of interaction forcing may bias 
#   pulse height spectra. 
# 
[SECTION INTERACTION FORCING v.2009-06-15] 
 OFF                             STATUS (ON or OFF)  
 1.0                             DON'T APPLY BELOW THIS STATISTICAL WEIGHT 
 MAT  KPAR  ICOL  FORCING  (SET MAT=0 TO END LIST) 
 0    0     0     1.0 
[END OF VRIF SECTION] 
 
 
# >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>> 
# INSTRUCTIONS FOR THE PARTICLE SPLITTING SECTION 
# 
# * Particle splitting is a variance reduction (VR)  technique described 
#   in the PENELOPE manual. The basic idea is to cr eate a number of 
#   copies (or clones) of the original particle wit h a reduced 
#   statistical weight. 
# 
# * Splitting is applied only if the particle's sta tistical weight 
#   (variable WGHT in common /TRACK/ of PENELOPE) i s above the value 
#   specified as WMIN; otherwise, analog simulation  is employed. It is 
#   advisable to define a prudent WMIN to prevent t he occurrence of 
#   extremely small statistical weights, which may give rise to numerical 
#   precision problems. 
# 
# * Splitting is applied when a particle enters the  SPLITTING MATERIAL. It 
#   is NOT applied when the particle is born in it,  so it does not apply to 
#   primary, secondary or cloned particles generate d inside the splitting 
#   material. The direction of flight can also be u sed as a limiting 
#   condition--see below. 
# 
# * Three different splitting modes are possible: ( i) SIMPLE, which creates 
#   copies that are identical to the original parti cle; (ii) ROTATIONAL, 
#   which creates copies that are rotated around th e z axis (or another 
#   axis, see below) so that they are uniformly dis tributed within a user- 
#   defined azimuthal interval; and (iii) XY, which  creates three copies of 
#   the original particle, one with inverted sign f or the x coordinate (and 
#   for the corresponding component of the directio n vector), one with 
#   inverted y and one with inverted x and y. Rotat ional splitting should 
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#   ONLY be used when the problem has azimuthal sym metry, whereas XY 
#   splitting should ONLY be used for problems with  fourfold symmetry with 
#   respect to reflections on the XZ and YZ planes.  These two situations 
#   occur frequently in the simulation of the upstr eam part of clinical 
#   linear accelerators (clinacs). It is the user's  responsibility to ensure 
#   that these symmetries exist, since penEasy assu mes no change in the body 
#   or material assigned to the newly created copie s. 
# 
# * Rotational and xy splitting should NOT be used when particles enter a 
#   voxelized region of space, since incorrect voxe l indices would be 
#   assigned to the created copies. 
# 
# * The number of copies is specified as the SPLITT ING FACTOR (which is 
#   obviously not used in case of XY splitting). 
# 
# * In case of rotational or xy symmetry, the refer ence system in which 
#   these symmetries are apparent can be different from the reference 
#   system employed in the description of the geome try. An example is in 
#   radiotherapy treatments with a clinac when the gantry, table and 
#   collimator angles are different from zero. To s till be able to take 
#   advantage of the symmetry and apply splitting, a set of EULER ANGLES 
#   and a SHIFT can be introduced. The rotation and  translation (in this 
#   order) defined by these parameters are those ne eded to convert the 
#   original reference system (as employed in the g eometry file) into the 
#   system in which the symmetry is manifest. 
# 
# * Furthermore, splitting can be conditionally app lied depending on the 
#   SIGN OF W (the 3rd component of the direction o f flight) of the 
#   particle as it enters the splitting material. I n this way it is 
#   possible to discern between particles flying 'u pwards' or 'downwards'. 
#   Notice that the value of W is in the rotated re ference system, as 
#   defined by the Euler angles commented before. 
# 
# * Finally, in case of rotational splitting, the c loned particles can be 
#   distributed in an arbitrary azimuthal interval.  The interval is 
#   specified by giving the initial azimuthal angle , PHI0, and the interval 
#   width, DeltaPHI. For instance, the pair 0.0 360 .0 defines the whole 
#   circumference and 90.0 20.0 the interval (90.0, 110.0). This feature may 
#   be useful, e.g., to simulate an off-axis field of a clinac. 
# 
[SECTION SPLITTING v.2009-06-15] 
 OFF                STATUS (ON or OFF) 
 1.0                WMIN, DO NOT SPLIT BELOW THIS W EIGHT 
 1                  SPLITTING MATERIAL 
 1                  SPLITTING MODE (1=SIMPLE; 2=ROT ATIONAL; 3=XY) 
 1                  SPLITTING FACTOR, IGNORED FOR M ODE=3 
 0.0  0.0  0.0      EULER ANGLES [Rz,Ry,Rz](deg), I GNORED FOR MODE=1 
 0.0  0.0  0.0      SHIFT (cm), IGNORED FOR MODE=1 
 +                  SIGN OF W ('+', '-' OR '0'=BOTH ), IGNORED FOR MODE=1 
 0.0  360.0         AZIMUTHAL INTERVAL PHI0 AND Del taPHI (deg), ONLY IF MODE=2 
[END OF VRS SECTION] 
 
 
# >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>> 
# INSTRUCTIONS FOR THE RUSSIAN ROULETTE SECTION 
# 
# * Russian roulette is a variance reduction techni que described in the 
#   PENELOPE manual. Basically, particles are kille d with an user-defined 
#   probability; otherwise, they survive with an in creased statistical 
#   weight. 
# 
# * The roulette is played only if the particle's s tatistical weight 
#   (variable WGHT in common /TRACK/ of PENELOPE) i s below the value 
#   specified as WMAX; otherwise, analog simulation  is employed. It is 
#   advisable to define a prudent WMAX to prevent t he occurrence of 
#   extremely large statistical weights, which may give rise to highly 
#   inefficient simulations and numerical precision  problems. 
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# 
# * The roulette is played when a particle enters t he RUSSIAN ROULETTE 
#   MATERIAL. It is NOT applied when the particle i s born in it, so it does 
#   not apply to primary, secondary or cloned parti cles generated inside 
#   that material. 
# 
# * The SURVIVAL PROBABILITY defines the likelihood  of not being killed. 
#   Evidently, 1 minus this quantity is the probabi lity of being killed. 
# 
[SECTION RUSSIAN ROULETTE v.2009-06-15] 
 OFF                             STATUS (ON or OFF)  
 1.0                             WMAX, DO NOT PLAY ABOVE THIS WEIGHT 
 1                               RUSSIAN ROULETTE M ATERIAL 
 1.0                             SURVIVAL PROBABILI TY 
[END OF VRRR SECTION] 
 
 
# >>>> END OF FILE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXOS        
 

120 
 

Annex 2: Detall de la programació en PENELOPE/penEasy-

eXtended de la desintegració de l’Am-241 
 

 L’Am-241 es desintegra per via alfa cap al Np-237, amb un semiperíode de 432.6 anys. 

En cas que després de l’emissió alfa, el Np-237 quedi directament en estat no excitat, la 

partícula alfa tindrà una energia de 5637.82 keV; en cas contrari els valors que pot prendre són 

els que es detallen a la figura 1. On es pot veure (d’esquerre a dreta) a la primera columna el 

nivell d’excitació que es parla, a la segona l’energia d’aquest nivell, a la tercera la probabilitat 

que el Np-237 quedi en aquest nivell després de la desintegració alfa de l’Am-241 i a la quarta, 

el “factor de reducció” (hindrance factor), que és en la desintegració alfa la correcció entre la 

vida mitja calculada i mesurada de cada nivell, és a dir, � = (��/�)	 ��
(��/�)	 ��

  , on i fa referència a 

aquell nivell. 

 

 

Figura 1: Nivells d'excitació en què pot trobar-se el Np-237 [1] 
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Observem doncs que la desintegració pot portar a estats excitats del Np-237, la 

desexcitació d’aquests provocarà l’emissió de RX i raigs gamma. Un altre procés de 

desexcitació és la producció de parelles però exigeix diferències entre nivells de més de 1022 

keV, de manera que no es tindrà en compte perquè no afecta cap dels casos tractats.  

 Si s’analitzen les probabilitats de desintegració hi ha diferents fets a destacar: 

1) La suma de probabilitats de que el Np-237 quedi en cada estat excitat ha de ser 100, ja 

que cada desintegració portarà a un o altre estat. Si se sumen totes obtenim el valor 

de 100.023 ± 0.145, tenint en compte que a la taula s’indiquen alguns valors de forma 

aproximada i que per tant no se’n coneix exactament el valor. 

2) Quan s’observen les probabilitats Pγ+CE, la suma no té per què ser (ni serà) 100 ja que 

s’estan considerant salts entre nivells, el que sí que ha de succeir és que: 

a. La suma de tot el que decaigui al nivell 0 més el que ja hi ha anat a parar 

directament per emissió alfa, haurà de ser 100. Si fem la suma dels valor que 

s’observen a la taula 1 obtenim el valor 99.335 ± 3.905. En aquesta taula 1 es 

mostren les desexcitacions des de nivells superiors que inclouen tant l’emissió 

gamma com la conversió interna. 

 

 

 

From To Pγ+γ+γ+γ+CE (%) 

1 0 21.3 (30) 

2 0 77.6 (25) 

3 0 0.032 

4 0 0.0218 (5) 

9 0 0.000055 (2) 

14 0 0.000172 (5) 

16 0 0.000347 (9) 

17 0 0.000080 (4) 

22 0 0.00000251 (7) 

23 0 0.0000043 (5) 

26 0 0.0000039 (2) 

27 0 0.00000025 (3) 

28 0 0.00000283 (6) 

32 0 0.00000095 (7) 

33 0 0.000197 (5) 

34 0 0.00000789 (11) 

35 0 0.00000481 (5) 

37 0 0.00000033 

39 0 0.00000061 (6) 

40 0 0.00000019 (3) 

41 0 0.000000010 (3) 

42 0 0.00000004 (1) 

43 0 0.0000010 (2) 
Taula 1 [1] 
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b. Com que Pγ+CE considera tots els tipus d’emissió (RX i emissió gamma) el que 

arribi a cada nivell, ja sigui per desintegració alfa directa o procedent de nivells 

superiors, haurà de ser tot el que surti. El balanç ha de ser 0. Analitzem això a 

les taules 2, 3, 4, 5, 6 ,7 i 8 per als nivells 8, 6, 5, 4, 3, 2 i 1, respectivament, que 

són els que tractem al programa PENELOPE/penEasy-eXtended. 

 

Nivell 8:  

 

El que arriba El que surt 

Procés P (%) Procés P (%) 

α0,8 0.014 (3) Pγ+CE (8�6) 0.013 (4) 

Pγ+CE (18�8) 0.000427 (26) Pγ+CE (8�4) 0.00675 (30) 

Pγ+CE (36�8) 0.00000142 (12) Pγ+CE (8�3) 0.000087 (6) 

Pγ+CE (38�8) 0.00000056 (4)   

Total 0.014 ± 0.003 Total 0.019 ± 0.004 

Taula 2 

 

Nivell 6:  

 

El que arriba El que surt 

Procés P (%) Procés P (%) 

α0,6 1.66 (3) Pγ+CE (6�4) 1.19 (16) 

Pγ+CE (8�6) 0.013 (4) Pγ+CE (6�2) 0.329 (10) 

Pγ+CE (11�6) 0.00172 (5) Pγ+CE (6�1) 0.00533 (26) 

Pγ+CE (13�6) 0.00011 (5)   

Pγ+CE (20�6) 0.000011 (4)   

Pγ+CE (33�6) 0.000000460 (21)   

Pγ+CE (34�6) 0.0000080 (5)   

Pγ+CE (36�6) 0.0000076 (5)   

Total 1.67 ± 0.03 Total 1.52 ± 0.16 

Taula 3 

Nivell 5:  

 

El que arriba El que surt 

Procés P (%) Procés P (%) 

α0,5 ~0.01 Pγ+CE (5�1) 0.000047 (16) 

Pγ+CE (11�5) 0.000021 (3)   

Pγ+CE (20�5) 0.000000966 (21)   

Pγ+CE (22�5) 0.000257 (7)   

Pγ+CE (29�5) 0.0000012   

Pγ+CE (30�5) 0.0000032 (4)   

Pγ+CE (36�5) 0.00000051 (7)   

Pγ+CE (37�5) 0.00000091 (7)   

Total 0.01  Total 0.000047 ± 

0.000016 
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Taula 4 

 

Nivell 4:  

 

El que arriba El que surt 

Procés P (%) Procés P (%) 

α0,4 13.23 (10) Pγ+CE (4�2) 12.1 (16) 

Pγ+CE (6�4) 1.19 (16) Pγ+CE (4�1) 0.0039 (5) 

Pγ+CE (8�4) 0.00675 (30) Pγ+CE (4�0) 0.0218 (5) 

Pγ+CE (9�4) 0.000178 (9)   

Pγ+CE (13�4) 0.00011 (5)   

Pγ+CE (28�4) 0.00000080 (6)   

Pγ+CE (33�4) 0.000065 (5)   

Pγ+CE (34�4) 0.0000410 (25)   

Total 14.4 ± 0.2 Total 12.1 ± 1.6 

Taula 5 

 

Nivell 3:  

 

El que arriba El que surt 

Procés P (%) Procés P (%) 

α0,3 <0.04 (10) Pγ+CE (3�1) ~0.42 (9) 

Pγ+CE (8�3) 0.000087 (6) Pγ+CE (3�0) 0.032  

Pγ+CE (13�3) 0.00000155 (3)   

Pγ+CE (16�3) 0.0000173 (4)   

Pγ+CE (20�3) 0.00000133 (5)   

Pγ+CE (22�3) 0.000225 (9)   

Pγ+CE (23�3) 0.000037 (7)   

Pγ+CE (30�3) 0.00000113 (11)   

Pγ+CE (34�3) 0.00000334 (8)   

Pγ+CE (37�3) 0.00000151 (6)   

Pγ+CE (39�3) 0.00000062 (0)   

Total 0.04 ± 0.10 Total 0.45 ± 0.09 

Taula 6 

Nivell 2:  

 

El que arriba El que surt 

Procés P (%) Procés P (%) 

α0,2 84.45 (10) Pγ+CE (2�1) 21 (5) 

Pγ+CE (4�2) 12.1 (16) Pγ+CE (2�0) 77.6 (25) 

Pγ+CE (6�2) 0.329 (10)   

Pγ+CE (9�2) 0.00313 (6)   

Pγ+CE (13�2) 0.000018 (7)   

Pγ+CE (16�2) 0.00000210 (31)   

Pγ+CE (26�2) 0.0000129 (2)   
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Pγ+CE (31�2) 0.00000128 (5)   

Pγ+CE (33�2) 0.00045 (10)   

Pγ+CE (34�2) 0.0000055 (3)   

Pγ+CE (39�2) 0.00000123 (7)   

Pγ+CE (40�2) 0.00000008   

Total 96.9 ± 1.6 Total 98.6 ± 5.6 

Taula 7 

Nivell 1:  

 

El que arriba El que surt 

Procés P (%) Procés P (%) 

α0,1 0.23 (1) Pγ+CE (1�0) 21.3 (30) 

Pγ+CE (2�1) 21 (5)   

Pγ+CE (3�1) ~0.42 (9)   

Pγ+CE (4�1) 0.0039 (5)   

Pγ+CE (5�1) 0.000047 (16)   

Pγ+CE (6�1) 0.00533 (26)   

Pγ+CE (9�1) 0.0000080 (8)   

Pγ+CE (13�1) 0.00000318 (8)   

Pγ+CE (16�1) 0.00084 (4)   

Pγ+CE (17�1) 0.00000556 (10)   

Pγ+CE (22�1) 0.000036 (5)   

Pγ+CE (23�1) 0.000039 (9)   

Pγ+CE (27�1) 0.00000210 (41)   

Pγ+CE (32�1) 0.00000124 (5)   

Pγ+CE (33�1) 0.0000325 (6)   

Pγ+CE (35�1) 0.00000794 (8)   

Pγ+CE (36�1) 0.00000504 (6)   

Pγ+CE (37�1) 0.00000303 (5)   

Pγ+CE (39�1) 0.00000021 (4)   

Pγ+CE (40�1) 0.00000033 (6)   

Total 21.66 ± 5.0 Total 21.3 ± 3.0 

Taula 8 

 

Es pot observar que el que s’ha dit de tenir un balanç 0 es compleix (tenint en 

compte les incerteses) per als nivells 6, 2 i 1. Però en canvi, per al nivell 5 veiem que arriba 

molt més del que surt, per al nivell 4 no és tan exagerat però passa una cosa similar i, per al 

nivell 3, surt molt més del que arriba. Això no hauria de ser possible però a les taules es pot 

observar que hi ha certes emissions gamma que no tenen cap probabilitat, això es deu a què 

són valors que es teoritza que hi ha d’haver però que no s’han observat encara de forma 

experimental, són casos com els de les emissions de 27-keV (que correspondria a una emissió 

4�3) o 54-keV (que correspondria a una emissió 5�3) [2] entre d’altres que es poden 

observar. Aquests però, són destacables perquè en el primer cas aquesta emissió corregiria el 

balanç positiu que hi ha al nivell 4 (arriba més del que surt) i de forma similar, el segon cas 
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corregiria el també balanç positiu del nivell 5; alhora entre els dos podrien corregir el balanç 

negatiu del nivell 3 (surt molt més del que arriba). 

∆5 = ∆5 = ∆5 = ∆5 = 0.009953 ± 0.000016 % 
∆4 = ∆4 = ∆4 = ∆4 = 2.3 ± 1.6 % 
∆3 = ∆3 = ∆3 = ∆3 = −0.41 ± 0.13 % 
 
 Tenint en compte les incerteses podem veure que el faltant del nivell 3 es pot veure 

compensat pel sobrant de 5 i 4. Malgrat tot, com que de moment aquests valors només 

formen part de la teoria no s’incorporaran en el programa PENELOPE/penEasy-eXtended. 

 

 Hem comentat que la probabilitat dels nivells és Pγ+CE, amb això s’inclou tant l’emissió 

gamma com l’emissió de raig X, que com s’ha dit anteriorment són els processos que 

considerarem. Es tracta de processos competitius de desexcitació del nucli-fill.  

 L’emissió de raigs X es produeix pel procés de conversió interna, en el qual l’energia 

disponible (diferència entre nivells energètics) es transfereix a un electró que sortirà de l’àtom: 

un electró de conversió interna. Aquest electró és monoenergètic i té una energia igual a la 

transició entre nivells menys l’energia necessària per arrencar l’electró de l’escorça i menys 

una petita energia de retrocés del nucli. L’anàlisi de la distribució energètica d’aquests 

electrons mostra pics corresponents a capes electròniques particulars, com són les K, L o M. La 

pèrdua d’un electró d’aquestes capes deixa una vacant que serà ocupada per un electró d’una 

capa superior. Com a conseqüència d’aquest fet hi haurà emissió de raigs X i electrons Auger. 

 Com s’ha dit la conversió interna és un procés competitiu amb l’emissió gamma, la 

relació entre les dues probabilitats és coneix com el coeficient de conversió interna: 

� = ������ ����������� �� �������
������ �� �� !� !���� �������                    (1) 

 Aquest coeficient es pot subdividir en αK, αL, etc. On es consideren els electrons de les 

capes K, L, etc. Els valors d’aquesta α dependrà de la multipolaritat, l’energia de transició i el 

número atòmic: creix a mida que la vida mitja i Z augmenten i a mida que ∆E decreix. Per Z 

elevades, transicions isomèriques entre nivells que tenen poca energia de transició poden ser 

convertits al 100%. 

 Aquesta energia de transició de la qual parlem es defineix com: 

#$ = %#& − #() − #*                   (2) 

- #& − #(: diferència energètica entre l’estat inicial i el final 

- #*: energia de retrocés del nucli, que en general podem considerar  negligible. 

Només prendrà importància per transicions molt energètics i Z molt baixos. 

Per tant per conversió interna, l’electró s’emportarà la següent energia: 

#,-. = #$ − #.                (3) 
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- #.: energia de lligadura de l’electró a la capa X. 

Capa K: 

 La probabilitat de vacants K creades durant processos de conversió interna vindrà 

donada per: 

0,-1 = 0$ · �1                    (4) 

- 0$: probabilitat d’emissió gamma 

- �1: coeficient de conversió interna de la capa K 

Llavors donat un radionucli, el total de vacants K creades si tenim en compte totes les 

desintegracions  serà: 

�1 = 4 05 · 01 + 4 0$ · �1                   (5) 

El primer terme fa referència a les vacants creades per captura electrònica, però en el 

nostre cas no té més interès perquè la desintegració és de tipus alfa. 

K-shell fluorescense yield: 

La capa K no té subcapes. El yield de fluorescència de la capa K (wK) és la probabilitat 

que l’emplenament d’una vacant a la capa K vagi acompanyada de radiació XK, per tant 

0≤wK≤1:  

81 = �.1
�.1 + �91

= 0.1
0.1 + 091

             (6) 

- �.1: nombre d’emissions de raigs XK 

- �91: nombre d’emissions d’electrons Auger-K 

Per tant extraiem que el nombre de raigs X produïts (en els que ens interessarem): 

0.1 = 81�1               (7) 

En el cas dels electrons Auger el que succeeix és que la vacant de la capa K s’omple 

amb un electró d’una capa superior, i l’energia sobrant es transfereix a un altre electró, d’una 

capa més exterior, el qual surt disparat. 

L’energia d’aquest raig X será: 

#.1 = #1 − #.             (8) 

- #1, #.: energia de lligament dels electrons a la capa K i X  

D’aquesta manera l’energia dels raigs X està perfectament definida. Els classifiquem 

de la següent manera: 
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     [4] 

Capa L: 

Les vacants originades a la capa L poden tenir orígens diferents: 

- Captura electrònica a la capa L (nosaltres en prescindirem ja que no tenim captura 

electrònica). 

- Conversió interna a la capa L. 

- Reagrupament després que s’hagi produït una vacant a la capa K, de manera que 

es produeix una transició L�K. 

Així doncs el total de vacants creades serà: 

�= = 4 05 · 0= + 4 0$ · �= + �1 · �1=                (9) 

- �1=: nombre total de vacants creades per transferències L�K. 

La transferència de vacants prové de l’emissió XK (raigs Kα1 i Kα2) i de l’emissió 

d’electrons Auger-K (KLL i KLX, en el primer cas la última L implica que l’electró Auger pertanyia 

a la capa L, mentre que en el segon la X indica que podem parlar de X=M, N,...). Anomenant 

PXKα = Κα (probabilitat d’emissió de raigs X per transició K-L) i P(KLL)=KLL (probabilitat que es 

produeixi un electró Auger d’aquest tipus), etc. direm: 

�1= = 81
?�

?� + ?@ + (1 − 81) 2?AA + ?AB
?AA + ?AB + ?BC         (10) 

On el primer terme ens dona la probabilitat per emissió de raigs X i el segon per 

emissió d’electró Auger. Com que el que ens interessa la probabilitat que hi hagi transició 

L�K, cada terme ha d’anar ponderat; en el primer cas la possibilitat d’emissió raig X per 

decaïment L�K sobre el total que també inclou M,N�K i, en el segon de forma similar ja que 

el total també inclou que el decaïment inicial (previ a l’emissió de l’Auger) sigui des de capes 

superiors a la L. Fixem-nos que en aquest cas KLL conta doble perquè causa dues vacants, la de 

l’electró que cau L�K i el que se’n va (Auger). 
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L-shell fluorescense yield: 

Per una subcapa Li (i = 1, 2, 3), és la probabilitat que en omplir una vacant Li vingui 

acompanyat per una emissió d’un raig X Li. 

Això porta a la definició de tres yields de fluorescència L: wL1, wL2 i wL3 : 

   8=& = EFG	
HG	

 ( = 1,2,3)                      (11) 

On, com en el cas anterior, el numerador representa la probabilitat d’emissió de RX-L 

i, el denominador, el nombre de vacants creades a la capa L (raigs X i electrons Auger) 

Aquí els raigs X es classifiquen com:  

 

 

 

 

  

     [4] 

 

 

 Per tant en resum direm: 

  [4] 

(8) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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 (1) i (2) Si Pg = Pγ + PCE  (ja no comptem amb la probabilitat de producció de parells) i 

anomenant ��& = J	
KLJ�

, observem que d’aquesta expressió podem treure una relació que 

anteriorment hem utilitzat a (4) que és   0MN = �O · 0$: 

0$ = P1 − �O
1 + �O

Q · %0$ + 0MN) = P1 − �O
1 + �O

Q · (1 + �O) · 0$ = 0$           (12) 

 (3) La probabilitat de tenir emissió de raigs X tipus K (PXK) serà igual al producte de: 

probabilitat de tenir conversió interna a la capa K, és a dir, una vacant a la capa K que serà 

cobert per un electró d’una capa superior: 

0MN,1 = ��1 · 0R = �1 · 0$                  (13) 

 Per la probabilitat que aquesta conversió interna produeixi radiació X (wK). 

 (4) La conversió interna que no provoqui raigs X, produirà electrons Auger i, per tant 

utilitzem (1-wK). 

 (5) La probabilitat de tenir emissió de raigs X de tipus L (PXL) serà igual al producte de: 

probabilitat de tenir una vacant a la capa L, la qual cosa tindrà dos possibles orígens. O bé serà 

per conversió interna: 

   0MN,= = ��= · 0R = �= · 0$                   (14) 

 O bé serà perquè es cobreix una vacant de la capa K, que alhora també resulta d’un 

producte de probabilitats: 

   ��1 · �1= · 0R = �1 · 0$ · �1=                           (15) 

 

 

 

I tot això com hem dit multiplicat per la probabilitat que en cobrir-se la vacant es 

produeixi emissió de raigs X (8S=, on cal fer un promig ja que tenim diferents yields de 

fluorescència (11)). 

(6) Com en el cas de la capa K, si en cobrir-se la vacant no hi ha emissió de raigs X, 

tindrem electrons Auger (1- 8S=). 

És important veure doncs que la probabilitat de tenir conversió interna (PCE) complirà: 

0MN = �O · 0$ ≠ 0.1 + 091 + 0.= + 09= + ⋯                  (16) 

Ja que certament la probabilitat que hi hagi un electró de conversió interna certament 

compleix la relació (1) però, donat que per cada vacant es poden produir cascades al anar-se 

transferint aquesta vacant, podem trobar-nos que per un electró de conversió interna produït 

Probabilitat de tenir 

una vacant  la capa K 

Probabilitat que aquesta vacant es 

cobreixi amb una electró de la capa L 
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hi hagi més d’una emissió (Auger o de RX). Això serà important alhora de tenir en compte les 

normalitzacions que caldrà fer per introduir les dades a PENELOPE/penEasy-eXtended. 

Les dades que extraiem de les taules llavors són les següents: 

Hi ha dos valors que s’observen a la taula, que són les desintegracions entre els nivells 

5�3 i la de 4�3 que no tenen cap tipus de probabilitat; això és degut a què són els valors que 

anteriorment hem comentat que es prediuen a la teoria i la seva presència hauria de ser 

necessària per tal de quadrar els balanços però que, de moment, no s’han observat de forma 

experimental. 

Pel que fa als valors de RXM i AM comentar que no apareixen perquè serien necessàries 

dades com nML i 8SV referents al Neptuni i de les quals no disposem. Malgrat que hi ha certs 

experiments que intenten determinar aquests valors, com que tampoc s’observen de forma 

experimental RXM, el càlcul d’aquestes probabilitats tampoc resulta imprescindible. Pel que fa 

als nivells K i M les dades atòmiques del Np-241 utilitzades en els càlculs són les següents [1]: 

- wK : 0.971 (4) 

- 8S= : 0.511 (20) 

- nKL : 0.791 (5) 

 

Les expressions que s’utilitzen per a les normalitzacions són les següents, com ja s’ha 

explicat també a la metodologia, (on la ‘ ens indica que són els valors que haurem d’introduir 

al fortran i els que no tenen la l’accent, seran els que s’extreuen directament de les taules ): 

• Probabilitat d’emissió gamma entre els nivells X i Y: 

0$
�(B → C) = 0$(%)(B → C)

0$LMN(%)(��� B)                       (17) 

Taula 9: Probabilitats extretes de les taules 
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• Probabilitat d’emissió per conversió interna entre els nivells X i Y: 

 

0MN
�(B → C) = 0MN(%)(B → C)

0$LMN(%)(��� B)           (18) 

 

La normalització es fa sobre tot X (nivell origen) pel següent motiu, si s’agafa com a 

exemple el nivell 6: 

On aquí els % que apareixen són els de les taules, tenint en compte que al nivell 6 hem 

dit que arriba 1.67 ± 0.03 % i la suma d’aquests valors com també s’ha dit anteriorment 

correspon a 1.52 ± 0.16 (taula 3). 

 

• Probabilitat d’arribar a la capa K, L o M: 

 

01(=,V)� =
Y����� � ��� Z[� ��������ó 

�� ���]��� ó � ![  �� �� ��Y� ?, A � ^
0MN(%) = 0$(%) · �1(=,V)

0MN(%)              (19) 

 

 

• Probabilitat que es produeixi raig X característics: 

 

0_.`1(=,V)� = 81(=,V)                 (20) 

 

En aquest cas podem directament establir la igualtat amb aquest coeficient, ja que 

aquest wL ens dóna la possibilitat que a partir d’una vacant per l’emissió d’un electró de 

conversió interna, es produeixi un electró Auger o un raig X característic, per tant el coeficient 

ja és el tant per 1 necessari per al programa. 

Aquí apareixen els raigs M perquè realment es produeixen però, a la pràctica, no hi ha 

dades d’aquest nivell ja que les energies serien molt baixes i per tant només se simularan els K 

i els L.  

Esquema 1: Esquema dels models de desintegració des del nivell 6 
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• Probabilitat que es produeixi un electró Auger: 

 

0_.`1(=,V)� = 1 − 81(=,V)                 (21) 

 

• Probabilitat que una vacant a la capa K, n’origini una altra a la capa L: aquest valor ve 

donat per nKL, que s’obté de les taules i que ja es proporciona en tant per 1. 

En l’esquema 2 es pot observar en detall la programació d’una desintegració, en 

aquest cas com exemple s’ha agafat la que hi ha entre 6�1. Podem veure que la tria de nivells 

es pot estructurar: 

1) Tria de si la desintegració serà per emissió gamma (en aquest cas directament 

l’àtom es desexcitarà al següent nivell) o per conversió interna. 

2) En cas que es produeixi per conversió interna, l’electró arrencat podrà ser de la 

capa K, L o M (capes per a les quals tenim coeficients). 

3) La vacant que deixa l’electró de conversió interna generat s’ocuparà per un electró 

d’una capa superior de tal manera que hi haurà emissió de raig X o electró Auger. 

Alhora la vacant que deixi el segon electró, que cau per tapar una vacant prèvia, 

s’haurà de tenir en compte perquè en cobrir-se també generarà RX o Auger. En 

aquest cas hem tingut en compte L�K, ja que si la vacant es cobreix per un electró 

d’una capa superior, el RX o Auger que es pugui generar serà molt poc energètic.  

4) Ja sigui per emissió RX o Auger, el nucli quedarà desexcitat i per tant passarem al 

següent nivell (que en l’esquema de mostra és el 1). Si estem però, en el cas que 

l’electró de conversió interna era de la capa K i la vacant es cobreix amb un electró 

de la capa L, llavors caldrà veure si aquesta segona vacant genera RX o Auger (en 

aquest cas L) abans d’arribar al següent nivell. L’elecció de RX que es produeixen la 

fem a partir de saber si es crea o no vacant a L, ja que si és que no, ha d’haver 

caigut d’una altra banda. Així per exemple diferenciem entre el bloc 1092  i el 

1062, en el primer cas com que hi ha vacant a L sabem que els raigs X produïts 

seran de tipus Kα (97 o 101 keV), en canvi en el segon cas, com que no s’ha causat 

vacant vol dir que l’electró “de recanvi” venia d’una altra capa: M, N,... i per tant 

serà de tipus Kβ (114 i 117 keV). 
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Esquema 2: Esquema de la programació de la desintegració 6-->1 
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Annex 3: Funcionament de tables.exe 
 

A partir de l’arxiu fortran tables.f cal compilar el que serà el programa d’ús a partir de 

la instrucció: 

>  gfortran –Os tables.f –o tables.exe 

Cal que això es realitzi en una carpeta on també es trobi l’arxiu fortran penelope.f  i 

l’arxiu material.mat  que es vulgui analitzar. 

Un cop creat l’arxiu .exe quan s’executi es demanarà l’arxiu que es vol analitzar, tal com 

mostra la figura 1: 

 

Figura 1:Mostra de tables.exe on es demana el material que es vol analitzar 

 El que farà el programa es reordenar la informació continguda en l’arxiu de material i com 

a resultat proporcionarà una sèrie d’arxius .tab  i un tables.dat  que és el que cal utilitzar 

en aquest cas. Aquest arxiu es pot obrir des d’un programa de tractament de dades com el 

“grapher” per tal de representar gràficament la informació. 

 En el cas del present treball s’accedeix al final de l’arxiu on es troba la informació relativa 

als coeficients d’atenuació màssics organitzada per eV. Es detalla el coeficient d’atenuació 

degut a l’efecte fotoelèctric, l’efecte compton, la producció de parells i l’efecte Rayleigh i el 

resultat de la seva suma.  

 A la figura 2 es mostra un detall del que s’ha dit per al material hidrogen. 



ANNEXOS        
 

135 

 

 

Figura 2: Detall dels coeficients d'atenuació màssics proporcionats per tables.exe 

 Les unitats en què s’observa que apareixen els coeficients d’atenuació màssics és 1/mtu, 

on 1 mtu = 1 g / cm
2
. Per tant les unitats són cm

2
 / g, com ha de ser. 
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Annex 4:  Creació de nous materials amb material.exe 
 

 A partir del fortran material.f cal compilar el que serà el programa d’ús a partir 

de la instrucció: 

>  gfortran –Os material.f –o material.exe 

 Cal que això es realitzi a la carpeta PENELOPE/pendbase  on també hi ha d’haver la 

carpeta pdfiles , ja que és on hi ha continguda la informació dels materials. 

 Alhora d’executar el programa els passos són els següents: 

1) Escollir si el material que es vol crear pertany a la base de dades de PENELOPE o el vol 

crear l’usuari amb nova informació: 

 

 En cas que el material que es vulgui crear ja existeixi a la base de dades de PENELOPE, 

s’introduirà el nombre 2 i a continuació la següent instrucció demanarà d’introduir el número 

d’identificació del material. Per conèixer aquest nombre cal obrir l’arxiu pdcompos.08  

contingut a la carpeta pdfiles . 

2) Per a crear nous materials s’introduirà el número 1 i el programa demanarà que 

s’introdueixi un nom per al material. Aquest nom estarà contingut dins l’arxiu, de 

manera que si pot introduir informació d’interès. 

3) A continuació es demana d’introduir el número d’elements presents en la molècula. 

PENELOPE entén que tot el material està creat per un sol tipus de molècula, de manera 

que en cas de tenir elements o compostos diversos caldrà tractar-los com un de sol. 

Això es detallarà millor en l’exemple. 

 

4) Segons la informació disponible cal triar si es vol introduir la composició 

estequiomètrica de la molècula o la fracció per pes de cada material. 
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5)  Després d’introduir la informació automàticament el programa proporcionarà una 

energia  d’excitació mitja que és modificable en cas que se’n conegui el valor. 

6) A continuació cal introduir la densitat del material en g/cm
3
. 

7) El programa a continuació proporciona una força d’oscil·lació (Fcb) i una energia de 

ressonància (Wcb) que calcula. Aquestes dues magnituds són característiques d’un 

oscil·lador simple, que és la forma que s’utilitza per caracteritzar l’excitació del 

material a la banda de conducció. Igual que en el cas anterior es pot modificar si se’n 

coneixen els valors. 

 

 

8) Finalment s’introdueix el nom del fitxer que es crearà, cal que sigui amb l’extensió 

.mat . 
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Exemple de creació del material HCl 2M: 

 

 Una solució HCl 2M informa que es una solució de HCl en aigua amb concentració 2M. 

Aquesta concentració indica que es tenen 2 mols de solut per cada litre de solució, de manera 

que sent dada coneguda la quantitat total de solució present, es farà: 

Càlcul de molècules de HCl: 

��������� 	 ���

����� �� 
����ó� � ������ 
����ó ���� �º ���������� 	�º �� ���è���


��� � 

Càlcul de molècules de H2O: 

1) Càlcul de massa d’aigua: 

���� �� 
����ó ������ ���
���� �� �� 
����ó � �
���� − ���è���
 �� � �

�º�������� ��º �� ���è���

��� �

 � ��

� ����� � � � �
����  

2) Càlcul de molècules d’aigua: 

��

� ��������� 
��

� ����� ���� ��/����  � �º�������� 	�º �� ���è���


��� � 

 

Com que cal introduir els components com si es tractés d’una sola molècula es farà: 

 

- Àtoms de H: 2 x nº de molècules d’aigua + nº de molècules de HCl 

- Àtoms de Cl: nº de molècules de HCl 

- Àtoms de O: nº de molècules d’aigua 

 

Aquests nombres tindran ordres de magnituds molt elevats de manera que es podran 

normalitzar perquè sigui més còmode d’introduir-los a material.exe . 

 

El procediment descrit correspondria a conèixer una composició estequiomètrica del 

material. Normalment això és així en compostos líquids on hi ha una solució que es prepara al 

mateix laboratori i les dades conegudes treballen en termes de molaritat. En compostos sòlids 

en canvi, és més complex conèixer-ne la composició però, si s’arriba a saber normalment serà 

en tant per cent en massa; això és així perquè es tractarà d’una caracterització del material 

proporcionada pel fabricant, és el cas per exemple, dels filtres utilitzats per a les mesures 

d’aire ambiental.  
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Annex 5: Genie 2000  

 

El programa Genie 2000 és un software que pertany a la casa Canberra, la mateixa que ha 

fabricat els detectors HPGe amb els quals es treballa al LARA, i que processa tot el recull de 

dades per part dels detectors. Per això consta de dos components principals: 

- Mòdul de definició del hardware de medició. 

- Mòdul d’adquisició i processament de dades. 

En el cas del present treball es treballarà amb el segon mòdul. Cal tenir en compte que el 

Genie treballa amb un analitzador multicanal (MCA), això significa que en funció de l’amplitud 

de la senyal rebuda (que depèn de l’energia de la gamma) els polsos es classificaran en canals, 

és el que permet fer espectrometria. 

Per calibrar un sistema cal relacionar les variables obtingudes com a resultats d’una 

medició, amb unitats normalitzades que permetin establir comparacions amb resultats que es 

puguin obtenir en d’altres instal·lacions i que, per tant, siguin interpretables. Per això el Genie-

2000 cal que relacioni la informació obtinguda en canals amb unitats d’energia i també, els 

comptes per unitats de temps amb unitats d’activitat [16]. El primer cas és el que es coneix 

com a calibratge en energia i és el mètode que s’utilitza per obtenir les corbes d’eficiència, és a 

dir, relacionar els canals amb una determinada energia i veure l’eficiència de detecció que es 

presenta. En el segon cas, el programa calcularà l’activitat present a partir de les deteccions i 

l’eficiència que considera per aquell radioisòtop, a partir del calibratge que s’ha fet 

anteriorment. 

Els processos de calibratge d’eficiències es fan a partir dels patrons. En el laboratori 

s’introdueix per a cada matriu el certificat corresponent a aquella presa de dades (on consten 

les activitats conegudes per una sèrie de radioisòtops continguts en aquella matriu) i a partir 

de la medició s’aproximarà una corba d’eficiències, tal com es pot veure a la figura 1. Aquestes 

corbes són les que posteriorment s’utilitzaran per a què, quan arribin mostres desconegudes, 

es pugui determinar l’activitat i el contingut radioactiu. 
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Figura 1:Corba d'eficiències ajustada per el Genie 

  

Figura 2: Espectre que s'observa en el Genie-2000 
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L’espectre proporcionat per el programa té el l’aspecte que es mostra en la figura 2. A la 

part superior de l’espectre es pot veure que s’informa del canal on es troba el cursor, el 

número de canal i l’energia que li correspon, així com el número de comptes.  A la part inferior 

de l’espectre (Marker Info), es pot obtenir la informació corresponent a pics en l’espectre 

després de delimitar-los amb els roi’s (left-right marker): el número de comptes contingut en 

el pic, el centre o la seva FWHM, entre d’altra informació. Aquests comptes són els que 

s’utilitzen en el projecte per fer els càlculs d’eficiència corresponents a cada pic, a través de 

l’expressió 1. 

 
� =

�º �� �	
���

� · � · �
 

1.  

 

Aquestes preses de dades es fan en el laboratori i per tal d’utilitzar-les en el projecte, 

s’obre l’arxiu .cnf que mostra l’espectre de la figura 2 i es guarda  en format .tka , un arxiu 

que es pot obrir per exemple amb el Grapher. Aquest arxiu conté una sola columna, on cada 

fila és el número de comptes corresponents a cada canal. És a partir d’aquestes dades que 

s’han realitzat les gràfiques experimentals que apareixen en el projecte, després d’aplicar-los 

el tractament descrit en la metodologia. 

 


