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ДОСЛІДЖЕННЯ ГАЛЬМІВНИХ ФОТОНІВ У ТОВСТІЙ МІШЕНІ
З ВИКОРИСТАННЯМ КОДУ MCNP
Метою даного дослідження є вивчення гальмівного -випромінювання при бомбардуванні мішеней 1 ГеВ
електронами. Розрахунки виконані за допомогою Монте-Карло коду MCNP. Вивчено шість матеріалів для
мішені з густиною від 2 до 20 г/см3. Потік гальмівних -квантів є високим для густин мішеней вище 8 г/см3.
Мідь є найкращою мішенню для електронного пучка з енергією 1 ГеВ завдяки великому потоку гальмівних
фотонів, невеликому розсіянню та низькому потоку електронів, що пройшли мішень. Для мідної мішені
розрахунки проведено для товщин від 0,01 до 2,5 см. Результати показали, що потік гальмівних фотонів значно
збільшується, коли товщина мішені збільшується від 0,01 до 1,5 см. Установлено кутовий розподіл гальмівних
фотонів із кутами від 0 до 120 град для мішені з міді. Максимальний кут розсіювання фотонів становив близько
20 град.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОРМОЗНЫХ ФОТОНОВ В ТОЛСТОЙ МИШЕНИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОДА MCNP
Целью исследования было изучение тормозного -излучения при бомбардировке мишеней 1 ГэВ
электронами. Расчеты выполнены с помощью Монте-Карло кода MCNP. Изучено шесть материалов для
мишени с плотностью от 2 до 20 г/см3. Поток тормозных -квантов является высоким для плотностей мишеней
больше 8 г/см3. Медь является наилучшей мишенью для электронного пучка с энергией 1 ГэВ благодаря
большому потоку тормозных фотонов, небольшому рассеянию и низкому потоку прошедших электронов. Для
медной мишени расчеты проведены для толщин от 0,01 до 2,5 см. Результаты показали, что поток тормозных
фотонов значительно увеличивается при увеличении толщины мишени от 0,01 до 1,5 см. Установлено угловое
распределение тормозных фотонов с углами от 0 до 120 град для мишени из меди. Максимальный угол
рассеяния фотонов был около 20 град.
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STUDY OF BREMSSTRAHLUNG PHOTONS IN BULK TARGET USING MCNP CODE
The aim of this research was to study the feasibility of bremsstrahlung photon production in target bombarded by
1 GeV electrons. The calculations were performed by the Monte Carlo code MCNP. Six target materials with densities
between 2 and 20 g/cm3 were studied. The bremsstrahlung photon flux is high for the target density above 8 g/cm3.
Copper is the best target for 1 GeV electron beam due to high bremsstrahlung photon production, low scattering and
low transmission electron flux. The copper target was altered to have different thicknesses between 0.01 and 2.5 cm.
The results showed that the bremsstrahlung photon flux significantly increased when the target thickness increased from
0.01 to 1.5 cm. The angular distribution of the bremsstrahlung photons with angles between 0 and 120 degrees was
determined for copper target. The maximum angle of the photon scattering was about 20 degree.
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