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RESUMO 
 

 

O LNMRI (Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes) vem ao 

longo dos últimos anos realizando trabalhos com uma câmara de ionização de ar livre de 

cilindros concêntricos (Victoreen, modelo 481), com a finalidade de torná-la o novo padrão 

nacional, substituindo o atual, um padrão secundário calibrado no PTB (Physikalisch 

Technische Bundesanstalt). Para a determinação de forma absoluta da grandeza kerma 

no ar com câmara de ionização de ar livre, é necessária a determinação de uma série de 

fatores de correção. Este trabalho teve por finalidade à determinação de dois desses 

fatores: perda eletrônica (ke) e atenuação do ar (ka). Os fatores de correção foram 

determinados utilizando os espectros referentes às qualidades de radiação usadas em 

mamografia, através da simulação computacional por método de Monte Carlo da câmara 

de ar livre (Victoreen modelo 481). O código utilizado para a realização de todas as 

simulações foi o PENELOPE. Foram necessárias duas etapas para a realização deste 

trabalho: (i) A simulação dos tubos (Pantak, modelo HF160 e Panalytical, modelo XRF 

window), para a produção dos espectros referentes às qualidades de interesse; e (ii) a 

simulação da câmara de ar livre. Os resultados obtidos foram comparados com os 

determinados para a câmara do BIPM (Bureau International des Poids et Mesures). Para 

os valores do fator perda eletrônica não se obteve diferenças percentuais. A comparação 

entre os fatores para a atenuação do ar apresentou diferenças inferiores a 0,13%. 

 

 

Palavras chaves: Simulação de Monte Carlo, PENELOPE, Câmara de ionização de ar 

Livre. 
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ABSTRACT 
 

 

 Along the latest years, the LNMRI has been proceeding a continuous research 

work with a concentric cylinders type free air ionizing chamber (VICTOREEN, model 481), 

aiming to establish it as a new national standard, and, as a consequence, replace the 

worldwide accepted secondary standard, calibrated by PTB. Taking into account that the 

absolute determination of kerma in air with a free air ionizing chamber implies the 

acquirement of a number of correction factors. The main objective of the present work 

comprises the determination of the two factors, specifically, electronic loss (ke) and air 

attenuation (ka). The correction factors were obtained through mammography qualities 

reference spectrum, using Monte Carlo simulation method. The Penelope code was used 

in the simulation procedures. Simulations took place in two stages, the acquirement of 

specters related to the qualities of interest (mammography) with the x ray tube (Pantak, 

modelo HF160 e Panalytical, modelo XRF window), and the free-air ionization chamber. 

The data were compared to those related to the BIPM chamber, to electronic loss were not 

detected. The comparison between air attenuation factors was obtained data bellow 

0.13%. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Considerações Gerais 

 

 Câmaras de ionização de ar livre (FAC) são amplamente utilizadas pelos 

laboratórios Nacionais de Metrologia (LNM’s) como padrões primários para a 

determinação de forma absoluta da grandeza Kerma no ar para qualidades de radiação 

de media e baixa energias. Existem dois tipos de FAC em uso nos laboratórios Nacionais: 

as de placas paralelas e as cilíndricas. As de placas paralelas são usadas: No National 

Physical Laboratory (NPL), UK (Grimbergen et al., 1998); no Australian Radiation 

Protection and Nuclear Safety Agency (ARPANSA), Australia (Burns, 1999); no National 

Institute of Standards and Technology (NIST), EUA, (Laitano et al., 1998); entre outros. As 

cilíndricas são usadas: No Ente per le Nuove Tecnologie l’Ambiente (ENEA), Itália (Burns 

et. al. 2000); no Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB), Alemanha (Burn et. al., 

2002); e, no Institute of Nuclear Energy Research (INER), Taiwan (Lee et. al. 2005). 

 As três principais vantagens das câmaras cilíndricas sobre as de placas paralelas 

são: 

 

a) O efeito de distorção de campo nas extremidades da câmara cilíndrica é 

eliminado quando as correntes de ionização medidas em diferentes 

comprimentos de câmara são subtraídas. 
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b) Não há necessidade de uniformidade do campo elétrico, alinhamento nas 

placas, ou a exigência do eletrodo Coletor ser aterrado, a fim de limitar o 

volume do sinal de coleta. Para as FAC’s cilíndricas, o eletrodo coletor pode 

estar ligado ao potencial aterrado ou ligado a alta tensão, garantindo maior 

estabilidade para a câmara. 

 

c) A massa de ar pode ser definida com mais precisão, já que a incerteza 

decorrente do comprimento do volume de coleta torna-se insignificante. 

 

 Tradicionalmente, esses padrões eram utilizados, principalmente, para a 

calibração de dosímetros utilizados em radioterapia. Com o aumento de outros campos da 

proteção radiológica, tem aumentado nas últimas décadas a variedade de tipos de 

dosímetros a serem calibrados. A calibração de um dosímetro normalmente é realizada 

para uma determinada qualidade de radiação, ou seja, o tubo de Raios-X opera com 

determinadas propriedades (potencial do tubo, material que compõe o alvo do tubo, 

filtração do feixe e camada semi-redutora (HVL- half value layer)). As qualidades de 

radiação adequadas à calibração dos dosímetros utilizados em uma certa área, não são 

adequadas às utilizadas em outras áreas. Isto significa que há a necessidade de 

implementação de padrões metrológicos para a maior variedade possível de qualidades 

de feixes de radiação.  

 Atualmente, o câncer é um dos maiores desafios da área de saúde em todo o 

mundo; no ano de 2005, das 58 milhões de mortes no mundo, 13% foram causadas por 

câncer. O câncer de mama é o tipo de neoplasia mais freqüente nas mulheres brasileiras 

e o que mais provoca mortes (INCA 2008). Em virtude desses dados os serviços de 

mamografia vêm crescendo rapidamente, o que aumenta a demanda de calibração dos 

mamógrafos e conseqüente aumento dos serviços, nos Laboratórios de Metrologia.  
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O LNMRI, como laboratório nacional brasileiro, possui entre suas atribuições o 

desenvolvimento e disseminação dos padrões nacionais, atendendo aos serviços de 

calibração dos laboratórios secundários brasileiros e, até mesmo, alguns laboratórios 

estrangeiros. Atualmente, o padrão nacional brasileiro é uma câmara calibrada no PTB, 

portanto, um padrão secundário. O LNMRI vem realizando trabalhos com a finalidade de 

implementar um padrão primário (uma câmara de ionização de ar livre cilíndrica da marca 

Victoreen modelo 481), com a finalidade de torná-la o novo padrão nacional brasileiro. 

Essa câmara, quando estiver em operação, realizará a tarefa de disseminar a grandeza 

kerma no ar para a faixa de baixa energia, atendendo a crescente demanda por este 

serviço. 

 Para a determinação absoluta do kerma no ar usando uma FAC, é necessária a 

determinação de alguns fatores de correção (LEE et all., 2005). Os fatores de correção 

não dependem somente da dimensão da câmara, mais também possuem dependência 

energética do feixe de fótons. Devido a essa dependência, os fatores de correção devem 

ser determinados para cada qualidade de radiação específica, na qual a câmara irá 

operar.  

Alguns desses fatores de correção são determinados, por medidas diretas com a 

câmara; porém, alguns são de difícil medição direta, especialmente a perda eletrônica (ke) 

e o espalhamento de fótons (kcs), sem a modificação do padrão primário. Nestes casos os 

fatores de correção são avaliados e determinados nos LNM’s através de simulações 

computacionais usando o método Monte Carlo (MMC). 

 Para a implementação da câmara (Victoreen) como nova padrão nacional, alguns 

trabalhos vem sendo realizados no LNMRI (SILVA, 2009; CARDOSO, 2005). Atualmente, 

para finalizar a sua implementação, é necessário a determinação de um conjunto de 

fatores de correção: Perda eletrônica; Espalhamento no ar, no diafragma, nas paredes da 

câmara; atenuação do ar; saturação, entre outros. Com a finalidade de contribuir para 
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essa implementação, serão determinados neste trabalho dois desses fatores: Perda 

eletrônica e Atenuação do ar, ambos determinados para as qualidades de radiação 

usadas em mamografia. 

 Esses fatores de correção vêm sendo determinados, pelos laboratórios nacionais 

de metrologia (LNM’s), através de simulações computacionais usando Método de Monte 

Carlo. Com o objetivo de acelerar o processo, vêm sendo definidas, nessas simulações, 

fontes de fótons monoenergéticos, o que acelera a determinação dos fatores; entretanto, 

isso introduz incertezas relacionadas à falta de fidelidade entre o espectro usado na 

simulação e o real. Com o desenvolvimento de processadores mais poderosos e a 

possibilidade do uso de computação paralela, existe uma tendência de que esses fatores 

sejam reavaliados, sendo agora determinados com o uso dos espectros referentes às 

qualidades de radiação para a qual a câmara irá operar. 

Para tais determinações, torna-se necessário primeiramente, a simulação dos 

espectros. A seguir, a câmara (Victoreen) deve ser modelada, e, então, as simulações 

devem ser realizadas, onde serão, finalmente, determinados os fatores de correção. O 

método para a determinação dos fatores de correção terá como fonte de fótons, os 

espectros anteriormente simulados.  

 Para a realização das simulações foi escolhido o Código PENetration and Energy 

Loss of Positrons and Electrons (PENELOPE) (SALVAT et al., 2008), por se tratar de um 

código de classe II, ou seja, um código moderno e bastante preciso, leve e gratuito, 

atendendo completamente as necessidades das atividades que aqui serão realizadas.  
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1.2 Objetivo 

 

 O objetivo principal deste trabalho foi a determinação de dois fatores de correção 

para a câmara de ionização de cilindros concêntricos Victoreen, modelo 481: atenuação 

do ar e perda eletrônica. Os fatores foram determinados para as qualidades de radiação 

usadas em mamografia, através da simulação da câmara de ar livre, usando o Método de 

Monte Carlo. 

 O trabalho foi dividido em duas etapas: 

 

 (1) Simulação do tubo de Raios-X para a produção e validação dos espectros; 

  

 (2) Determinação dos fatores de correção: atenuação do ar e perda Eletrônica, 

ambas determinadas para as energias de 25, 28, 30 e 35 kV, referentes às qualidades de 

radiação usadas em mamografia. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

2.1 Câmaras de Ionização. 

 

As câmaras de ionização de ar livre (Free air íon chamber - FAC) são entre todos 

os detectores a gás os mais simples, sendo o gás utilizado, o próprio ar ambiente. A 

câmara é constituída basicamente por uma caixa de chumbo; dois eletrodos submetidos a 

uma diferença de potencial (ddp); um diafragma, onde os fótons incidem, entrando na 

câmara. Seu princípio de funcionamento é baseado na coleta das cargas, fruto das 

interações dos fótons no interior da câmara. Essas cargas são coletadas, devido à 

atração coulombiana do campo existente entre os eletrodos e, posteriormente, contadas 

através de um eletrômetro ligado a um dos eletrodos (ATTIX,1986). 

 

2.1.1 Grandeza Kerma e Exposição. 

 

As câmaras de ionização de ar livre medem essencialmente exposição. A 

exposição (X) é uma grandeza definida somente para fótons e no ar; é o quociente de Q 

por m, onde (Q) é a carga total, de um dado sinal, produzida pela interação dos fótons em 

uma determinada massa (m) de ar (JOHNS e CUNNINGHAM,1983). 

 

dm

dQ
X 

                                                         
(2.1) 
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Na definição de exposição não são consideradas as cargas geradas através de 

fótons secundários, incluindo bremsstralung, fazendo com que essa grandeza não seja a 

mais adequada para caracterizar um feixe de fótons. A grandeza mais usada para fótons 

é o Kerma (kinetic energy realeased per mass), (BURNS e BUERMANN, 2009). A 

principal diferença entre o kerma e a exposição é que o kerma é definido em função da 

energia em vez da carga. O kerma (K) é o quociente médio de T por m, onde (T) é a 

energia cinética total das partículas carregadas produzidas nas interações dos fótons na 

massa do material. De acordo com a definição, o kerma pode ser escrito como: 

 

           
      

 
                                                                      

 

Onde       é a distribuição da fluência de fótons primários em função da energia e       

é o coeficiente mássico de transferência de energia do material para fótons de energia  . 

O gás de uma FAC é o próprio ar, conseqüentemente a grandeza a ser 

determinada é o kerma no ar (Kar). Esta grandeza pode ser correlacionada com a 

exposição, e com esse objetivo define-se uma nova grandeza chamada kerma de colisão 

(Kcol), a qual também não leva em consideração as perdas radioativas (GREENING,1985). 

 

               
      

 
                                                           

 

Onde          é o fator utilizado para desconsiderar as perdas radioativas. 
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Combinando (2.2) e (2.3) podemos escrever a relação entre o kerma e o kerma de 

colisão, como: 

 

                                                                                     

 

2.1.1.1 Energia Necessária para Formar um Par de Íons no Ar (war). 

 

Para obter o kerma a partir da exposição, é necessária a definição de uma 

constante física que relacione carga com energia.  

 O valor de War recomendado em 1985 pelo Consultative Committee on 

Measurement Standards for Ionizing Radiation (CCEMRI) foi de 33,97 (elétrons Volt por 

par de íons) com uma incerteza de 0,15% (CCEMRI,1985). Este valor é uma estimativa 

proveniente de um grande número de fontes e recalculado por Boutillon, M e Perroche-

Roux, A. M (1987), incluindo medidas com calorímetro de grafite e câmara de ionização 

cavitária. Os valores estão, assim, ligados aos valores recomendados para o Stoping 

Power dos elétrons no ar e no grafite (ICRU 1984), e, como consequência, qualquer 

reavaliação desse valor terá influência no Wair (BURNS e BUERMANN, 2009). 

 

A grandeza exposição pode ser, então, redefinida com o uso da constante de 

ionização do ar War da seguinte forma: 
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Onde         é a energia média por carga, gasta para gerar um par de íons no ar;   é a 

fluência de fótons;       o coeficiente mássico de absorção de energia para o ar. Usando 

(2.2, 2.3, e 2.4) chega-se a seguinte relação: 

 

   
 
 
   
 
                                                                              

 

Combinando as equações (2.3) à (2.6), o kerma pode ser derivado da grandeza 

exposição pela (equação 2.7) (GREENING,1985). 

 

     

    

 
      

                                                                        

 

2.1.1.2 Equilíbrio de Partículas Carregadas  

 

Para a correta medição da exposição é necessário que todas as cargas, liberadas 

pelos fótons incidentes em uma determinada massa de ar, sejam medidas.  Devido ao 

alcance dos elétrons, essa condição é de difícil realização na prática, pois seriam 

necessárias câmaras de ionização com grandes dimensões, o que provocaria problemas 

no seu correto funcionamento. Para contornar esse problema, o projeto da câmara faz 

uso das condições de equilíbrio eletrônico, Charged-Particle Equilibrium (CPE). 
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Figura 2.1 Esquema demonstrativo do principio do equilíbrio eletrônico. Parte das 
cargas elétricas, fruto das interações dos elétrons e4 e e6, ocorrem fora da região de 
interesse; porém, essas perdas, são compensadas pelas cargas elétricas, fruto das 
interações dos elétrons e1 e e2, que ocorreram dentro da região de interesse. 

 

 
A figura 2.1 representa o equilíbrio eletrônico; os elétrons e4 e e6, frutos da 

interação dos fótons que incidem no volume de interesse, ao percorrem sua trajetória 

ionizam o ar, gerando, assim, mais cargas elétricas. Percebe-se que parte da carga total é 

perdida, pois ocorreu fora da região de interesse, o que proporciona uma perda de 

informação. Porém, os elétrons e1 e e2, fruto da ionização dos fótons fora da região de 

interesse, entram e ionizam o ar da região de interesse, compensando as perdas de 

informação produzidas pela fuga dos elétrons e4 e e6 (BURNS e BUERMANN, 2009). 

 

2.1.2 Câmara de Ionização de Ar Livre  

 

A câmara de ionização de ar livre é assim chamada, pois não possui “barreiras” 

para a radiação incidente; os fótons primários e os elétrons liberados interagem somente 

com o ar existente no interior da câmara, tornando-a o instrumento ideal para a medição 
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da grandeza exposição.  Existem dois tipos de FAC em uso nos LNM’s, as de placas 

paralelas e as cilíndricas, porém seu funcionamento é essencialmente o mesmo.  

Basicamente uma FAC é constituída pelos seguintes elementos estruturais: Um 

diafragma de entrada, de raio de abertura rap, através do qual os fótons incidentes atingem 

a região interna da câmara; um par de eletrodos planos de comprimento lc e largura w, 

separados por uma distância d; um campo elétrico é produzido entre os eletrodos, através 

da aplicação de um potencial de alta tensão a um deles, enquanto o outro é ligado a um 

eletrômetro, onde as cargas, fruto das interações, são contadas.  

O eletrodo de coleta e as linhas do campo elétrico definem a região de coleta, 

volume claramente sombreado na figura 2.2. A distância definida pelo centro do diafragma 

e o centro da região de coleta é chamada de comprimento de atenuação dat.  

A massa de ar (mar) da região de interesse, para a qual será determinado o kerma, 

é definida pela intersecção da superfície cilíndrica, definida, por sua vez, pelo raio de 

abertura (rap), e a região de coleta representada na figura 2.2 como o volume cilíndrico de 

ar mais escurecido. 

A equação (2.12) determina a massa de ar do volume de interesse; ρar é a 

densidade do ar; e o produto      
     representa matematicamente o volume sensível da 

câmara de ionização. 

 

             
                                                                        

 

Na prática, é mais usual medir a corrente de ionização ao invés da carga, e, desse 

modo, determinar a taxa de exposição. Assim a taxa de kerma no ar é determinada pela 

equação (2.13): 
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 Note que a exposição (X) é substituída pela corrente de ionização especifica 

       , e o produto dos fatores de correção (   ) é introduzido para corrigir as 

limitações da câmara de ionização. 

 
Figura 2.2 Diagrama esquemático de uma FAC. Os fótons entram através da 

abertura do diafragma (rap) e interage com o ar da câmara, produzindo os elétrons (e1 a 
e7). O sombreado claro representa a região de coleta enquanto que a escura representa 
o volume sensível da câmara. 
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2.1.2.1 Comprimento de Atenuação  

 

 O comprimento de atenuação (dat), figura 2.2, deve ser um pouco maior que o 

range máximo dos elétrons, de forma a garantir que alguns elétrons sejam gerados na 

parte frontal à região de coleta da câmara, garantindo a existência da CPE. Porém, 

existem duas razões para que (dat) seja a mais curta possível:  

(1o) Os fótons são atenuados ao percorrer o interior da câmara. Como o ponto de 

referência onde o kerma é determinado, localiza-se no diafragma, um fator de correção 

deve ser aplicado para a correção desta atenuação. Essa correção pode ser grande, na 

ordem de 2% por centímetro a 10 kV, e um comprimento curto reduz essa correção assim 

como sua incerteza. 

 

 (2o) A correção para o espalhamento dos fótons também aumenta na proporção 

deste comprimento. Embora pequena, a correção para o espalhamento possui uma 

incerteza maior que a correção da atenuação do ar, contribuindo fortemente para o 

aumento da incerteza total; logo é desejável um comprimento o mais curto possível. 

 

 Note também, que os elétrons produzidos fora da câmara ou no diafragma, não 

terão energia suficiente para alcançar a região de coleta, caso esse comprimento possua 

tamanho adequado. Valores em uso para este comprimento estão na faixa de 40 mm a 

100 mm para as câmaras de baixa energia e entre 300 mm a 400 mm paras a de média 

energia (BURNS e BUERMANN, 2009).  
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2.1.2.2 Separação dos Eletrodos (d) 

 

 A definição da exposição exige que todas as cargas geradas no volume sensível 

da câmara sejam coletadas pelo eletrodo coletor. Portanto, a separação (d) dos eletrodos 

deve ser tal que nenhum elétron secundário possa atingir qualquer um dos dois eletrodos, 

sem antes perder toda a sua energia em colisões com o ar da região de coleta. Note que 

não é possível estabelecer a condição de CPE radialmente; somente na direção 

longitudinal, pois não existem elétrons entrando radialmente na região de coleta da 

câmara.  

 A figura 2.2 demonstra a existência da CPE na câmara; a fuga dos elétrons e3 e e4 

são compensadas pela entrada dos elétrons e1 e e2, proporcionando o equilíbrio 

eletrônico (longitudinal). Porém, não existem elétrons entrando radialmente na câmara 

para compensar as perdas geradas pelos elétrons e5, e6 e7 e e8 (BURNS e BUERMANN, 

2009). 

 O dimensionamento desse parâmetro não é uma escolha trivial, pois se for 

superestimado, implicará na necessidade de um campo elétrico muito forte, o que 

provocaria efeito de avalanche nos elétrons, fenômeno indesejável para as câmaras de 

ionização; se, por outro lado, for subestimado provocará o aumento do escape de elétrons 

para as direções radiais. 

 Cálculos de Monte Carlo são utilizados para avaliar as perdas eletrônicas, devido 

aos elétrons que atingem os eletrodos sem antes perder toda a sua energia para o ar. 

Estimativas foram realizadas por Burns, D. T. (2001) para diversas câmaras e mostraram 

que, para espectros de 50 kV, uma separação de 70 mm é adequada, enquanto que para 

espectros de 250 kV seria necessária a separação de 400 mm, para reduzir a perda de 

elétrons a valores inferiores a 0,1%. 
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2.1.2.3 Dimensão do Eletrodo Coletor (lc e w) 

 

 O comprimento dos eletrodos (lc) junto com a abertura do diafragma (rap) define o 

volume sensível do detector, o qual é considerado para determinar a massa de ar na 

equação (2.13). Para a minimização das incertezas é desejável que o volume sensível 

seja o maior possível e, portanto, que o comprimento dos eletrodos seja também o maior 

possível. No entanto, para a uniformidade do campo elétrico nas câmaras de placas 

paralelas é ideal eletrodos menores; valores na faixa de 10 mm a 20 mm são geralmente 

usados.  

 A Largura dos eletrodos (w), perpendicular ao feixe de fótons, é limitada pelas 

mesmas considerações da separação dos eletrodos (d), pois a possibilidade de haver 

perda eletrônica é igual para as duas direções; portanto deve ter aproximadamente as 

mesmas dimensões (BURNS e BUERMANN, 2009).  

 

2.1.3 Fatores de Correção 

 

 Os critérios que regem o projeto dos dimensionamentos dos componentes de uma 

câmara de ionização são bastante complexos, pois, se subestimados ou superestimados, 

provocarão o seu incorreto funcionamento. Estudos para a otimização desses 

dimensionamentos são essenciais ao projeto da câmara; entretanto, não se consegue 

chegar a valores ideais para esses dimensionamentos. Dessa forma fatores de correção 

devem ser aplicados para fazer pequenas correções no funcionamento da câmara 

proporcionado pelo incorreto dimensionamento.  
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2.1.3.1 Atenuação dos Fótons (ka) 

 

 O comprimento de atenuação (dat), entre o plano definido pelo centro do diafragma 

e o plano do centro da região de coleta, resulta na redução da fluência de fótons 

primários; assim um fator de correção (ka) deve ser aplicado para corrigir esta atenuação. 

Esse fator deve ser determinado para cada qualidade de radiação de operação da 

câmara, pois a atenuação dos fótons possui dependência energética. Em principio, essa 

correção poderia ser calculada teoricamente. Na prática, tais cálculos são limitados 

devido à falta de informações sobre o coeficiente de atenuação para espectros de 

energia. Normalmente, esse fator é determinado experimentalmente através de alguns 

métodos com medições diretas com a câmara (BURNS e BUERMANN, 2009). Contudo, 

estimativas através de simulações usando o método de monte calo podem ser obtidas 

com grande precisão. 

 

2.1.3.2 Perda Eletrônica (ke) 

 

 Todos os elétrons gerados no volume sensível da câmara devem perder toda a 

sua energia antes de serem coletados pelos eletrodos. Qualquer perda de elétrons, em 

qualquer direção radial em relação ao comprimento da câmara, constitui uma perda 

eletrônica. O dimensionamento dos parâmetros (d), (lc) e (w) são projetados com a 

finalidade de minimizar ao máximo essas perdas; contudo, alguns poucos elétrons 

escapam nessas direções; conseqüentemente fatores de correção para essas perdas 

devem ser estimados e aplicados para a correta determinação da grandeza kerma no ar.  

 O cálculo experimental desse fator é complexo; também introduz uma série de 

incertezas, pois é realizado, posicionando-se os eletrodos coletores em diferentes 

posições dentro da câmera. Assim, como alguns outros fatores de correção, a perda 
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eletrônica (ke), na pratica, somente é determinada através de simulações usando o 

método de Monte Carlo (BURNS e BUERMANN, 2009).  

 

2.2 Métodos de Monte Carlo (MMC) 

 

 O Método de Monte Carlo (MMC) é uma classe de métodos numéricos baseados 

na geração de números aleatórios e funções de distribuição de probabilidades. Este 

método é usado quando a formulação exata é muito difícil ou impossível de ser realizada 

por métodos determinísticos.  

 Uma de suas aplicações é descrever ou simular o transporte de radiação na 

matéria. A simulação do transporte da radiação é descrita como uma seqüência aleatória 

de eventos: deslocamento, seguido por uma interação; mudança de energia e trajetória; e, 

ocasionalmente, produção de partículas secundárias; esta seqüência continua até que a 

energia da partícula cesse, formando assim uma história. Como as funções de 

distribuição de probabilidade (PDF) para o livre caminho médio, de probabilidade de 

interação (DCS), e de probabilidade de perda de energia e deflexão angular, são todas 

bem conhecidas e descritas pela Mecânica Quântica, o MMC pode ser utilizado para 

criação de códigos computacionais, com o objetivo da simulação do transporte de 

radiação. 

 A precisão da simulação usando MMC depende fortemente das PDF utilizadas nos 

códigos e da quantidade de eventos ou histórias simuladas, ocasionando a principal 

desvantagem do método, pois o número de histórias geralmente necessário é 

demasiadamente grande, demandando muito tempo de simulação.  

 O primeiro artigo sobre o método foi publicado em 1949, "The Monte Carlo 

method" (METROPOLIS e ULAM, 1949), com os trabalhos realizados por S. Ulam, J.Von 



18 

 

Neumann, N. Metropolis, E. Fermi, entre outros. O método já era conhecido há muito 

tempo, mas sua ampla aplicação somente foi possível com o surgimento dos 

computadores eletrônicos e a partir da década de 50, surgiu uma série de códigos de 

Monte Carlo, aplicada ao transporte de radiação (ALBUQUERQUE, 2009).  

 A simulação da interação dos fótons é relativamente simples, uma vez que o 

número médio de fótons que interagem em cada trajetória é bem reduzido; fótons são 

absorvidos em uma única interação fotoelétrica; após poucas interações do tipo Compton 

e no processo de formação de pares, o fóton também é absorvido em uma única 

interação. Dessa forma, a simulação detalhada dos fótons utilizando computadores 

modernos é simples tarefa de rotina.  

 O processo de simulação dos elétrons é um pouco mais complexo, pois estes 

interagem através do campo coulombiano, ou seja, uma única interação pode ocorrer com 

vários elétrons ao mesmo tempo, tornado-se um grande problema para a sua simulação. 

Em 1963, Berger desenvolveu um revolucionário método; o transporte condensado (ou de 

classe I), tornando-se a base dos antigos códigos de transporte elétron-fóton como: 

ETRAN (BERGER e SELTZER, 1988); ITS3 (HALBLEID et all., 1992); EGS3 

(KAWRAKOW, et all., 1985); Geant3 (BRUN et all., 1986), entre outros. O método 

descreve o efeito global de muitas colisões em um simples passo computacional, ou seja, 

considera as várias interações dos elétrons como apenas uma única colisão.  

 Com o avanço da computação eletrônica, e o surgimento de novos algoritmos para 

o transporte da radiação, foram desenvolvidos códigos mais modernos e precisos, tais 

como: PENELOPE (SALVAT et al., 2009); Geant4 (AGOSTINELLI et al., 2003); MCNP4c 

(BRIESMEISTER, 2000), entre outros. Nesses códigos, as interações dos elétrons e 

pósitrons são tratadas através de um método misto ou de (classe II), onde a simulação 

ocorre de forma detalhada para as interações fortes e condensada para as interações 

leves, superando assim as limitações dos antigos códigos de classe I (ARAUJO, 2005). 
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2.2.1 Código PENELOPE 

 

 PENELOPE (PENetration and Energy Loss of Positrons and Electrons) (SALVAT 

et al., 2008) é um código escrito em Fortran, que utiliza o método Monte Carlo para 

simular o transporte da radiação. O código inicialmente implementava a simulação de 

elétrons e pósitrons; posteriormente incluiu-se o transporte de fótons. As simulações são 

realizadas em geometrias complexas, construídas através de quádricas e ou voxels, 

constituídas de um material (elemento químico) arbitrário. 

 O algoritmo é baseado no modelo de espalhamento, que combina seção de 

choque diferencial, obtida analiticamente e em bases de dados numéricas. A simulação 

do transporte de fótons é feita através do método convencional detalhado, abrangendo as 

principais interações possíveis para fótons na faixa de energia de 50 eV até 1GeV ( Efeito 

Rayleigh, fotoelétrico, efeito Compton, produção de pares). As simulações do transporte 

dos elétrons e pósitrons ocorrem para a mesma faixa de energia que os fótons (50 eV até 

1 GeV) e são realizadas através de um método misto ou de classe II, que implementa dois 

modelos de simulação: a detalhada e a condensada.  

 O código faz uso de ambos os métodos simultaneamente; detalhada para as 

interações fortes e condensada para as interações leves. As interações são classificadas 

como forte, caso o ângulo de espalhamento e perda de energia (θ, w) da partícula sejam 

maiores que (θc e wc), valores previamente determinados pelo usuário. Caso sejam 

menores, as interações são classificadas como leve. O usuário através de escolha 

apropriada desses parâmetros pode forçar o código a tratar todas as interações como 

detalhadas ou condensadas. 
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2.2.1.1 Estrutura do Código 

 

 O pacote de distribuição do código PENELOPE, fornecido gratuitamente pela 

Agência de Energia Nuclear (NEA, Nuclear Energy Agency), possui os códigos em 

Fortran com as rotinas de simulação do transporte da radiação e alguns outros programas 

e arquivos úteis para a realização das simulações. A figura 2.3 apresenta a estrutura das 

pastas. 

 

 

Figura 2.3 Estrutura dos arquivos fornecidos no pacote PENELOPE 

 

 (i) A Pasta “doc” possui o manual do PENELOPE e um tutorial, o qual rapidamente 

descreve como proceder para realizar uma simulação; já o manual possui mais detalhes, 

mostrando como o código trata as interações e descreve, com detalhes, como proceder 

para criar o arquivo com a geometria de simulação, parâmetros de configuração da 

simulação, etc. 

 

 (ii) A pasta “fsource” possui cinco arquivos escritos em Fortran.  

 

(1o) Penelope.f: Pacote de sub-rotinas de simulação. 
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(2o) Pengeon.f: Pacote de sub-rotinas para a geometria. 

(3o) Penvared: Pacote de sub-rotinas para a implementação de técnicas de 

redução de variâncias. 

(4o) Material.f: Código para a criação do arquivo executável de materiais 

(material.exe). Programa usado pelo usuário, junto com o arquivo pendbase, para 

a criação dos arquivos de materiais (material.mat), contendo as secções de 

choques necessárias. 

(5o) Timer.f: Código para controlar o tempo de simulação. 

 

 (iii) A pasta “mains” possui três exemplos, de programas principais (main.f), 

escritos em Fortran: PENSLAB.f, PENCIL.f e PENMAIN.f 

 

 (iv) A pasta “Other” possui três outras pastas: 

 

(1o) Enfild: Pasta que possui sub-rotinas escritas em Fortran para a 

implementação de campos eletromagnéticos. 

(2o) Gview: Pasta que possui os programas gview2d.exe, gview3d.exe, 

para a visualização no Windows da geometria à ser simulada, e alguns exemplos 

de geometrias. 

(3o) Tables: Pasta contendo programas para plotar seções de choque em 

um dado material. 

 

 (v) A pasta Pendbase é a base de dados de materiais do PENELOPE. Possui 465 

arquivos com as secções de choque dos elementos da tabela periódica e algumas 

composições de materiais como ar seco, tecido, entre outros. 
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 O código PENELOPE é um pacote de sub-rotinas. Para que ele seja utilizado, é 

necessário que o usuário edite um programa principal (main.f), o qual possui a finalidade 

de coordenar as sub-rotinas do PENELOPE. O programa deve ser criado com uma 

finalidade específica, pois é ele quem controla e coordena a evolução da simulação 

realizada pelo PENELOPE. Dessa forma, a estrutura do PENELOPE permite que o 

usuário crie um código específico para as suas necessidades, sem o prévio conhecimento 

das intrincadas teorias de espalhamento e transporte de radiação, pois isso fica a cargo 

do código PENELOPE.f. No programa principal (main.f), o usuário define uma série de 

parâmetros que são inerentes a seus interesses particulares como: energia, geometria e 

tipo de fonte radioativa (fótons e ou radiação Beta), geometria do alvo da radiação, saídas 

de interesse (dose , energia depositada, fluência, etc. ). 

 A figura 2.4 representa a estrutura de arquivos necessários. Os arquivos escritos 

com letras maiúsculas são fornecidos no pacote do PENELOPE e os escritos com letras 

minúsculas devem ser criados pelo usuário. 

 

 

Figura 2.4 Esquema com a estrutura para a criação do executável e arquivos 
necessários para a simulação. 

 

 Com o objetivo de criar um programa principal (main.exe) que atenda o maior 

número de casos possíveis, não sendo restrito a uma geometria especifica, a uma fonte 
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especifica, etc, é comum a criação desses de tal forma que eles possam obter essas 

informações de arquivos externos, proporcionando a criação de programas abrangentes 

que atendam a diversas simulações distintas.   

 

2.2.1.2 Geometria 

 

 Como disposto no esquema da figura 2.4, para que o usuário inicie uma 

simulação, é necessária a edição de um arquivo, contendo a geometria a ser simulada. 

Como já mencionado, há a possibilidade no PENELOPE de serem utilizadas geometrias 

quádricas e ou de voxels. Porém, neste trabalho, usou-se somente às quádricas. 

 A rotina PENGEON, é a parte do código que tem a função de ler e interpretar a 

geometria simulada, podendo conter sistemas complexos de materiais, com até 5000 

corpos e 9999 superfícies (SALVAT, 2008). 

 As superfícies quádricas são descritas pela seguinte equação matemática: 
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 Sua forma parametrizada para o eixo Z pode ser escrita da seguinte forma: 
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 Essa última equação facilita a obtenção das superfícies quádricas, bastando definir 

para os índicies I1, I2, I3, I4 e I5, valores 1, 0 ou -1. Combinações específicas formam todas 

as quádricas possíveis no PENELOPE. 
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Tabela 2.1 Tabela com os indicies para a obtenção das quádricas. Permutação de 
x y e z preserva a simetria com o eixo Z, mas pode ser aplicada para obtenção de 
quádricas rotacionadas. 

Forma reduzida 
Índicies 

Quádricas 
I1 I2 I3 I4 I5 

z-1=0 0 0 0 1 -1 Plano 

z2-1=0 0 0 1 0 -1 Par de planos paralelos 

x2+y2+z2-1=0 1 1 1 0 -1 Esfera 

x2+y2-1=0 1 1 0 0 -1 Cilindro 

x2-y2-1=0 1 -1 0 0 -1 Cilindro hiperbólico 

x2+y2-z2=0 1 1 -1 0 0 Cone 

x2+y2-z2-1=0 1 1 -1 0 -1 Hiperbolóide de uma folha 

x2+y2-z2+1=0 1 1 -1 0 1 Hiperbolóide de duas folhas 

x2+y2-z=0 1 1 0 -1 0 Parabolóide 

x2-z2=0 1 0 0 -1 0 Cilindro parabólico 

x2-y2-z2=0 1 -1 0 -1 0 Parabolóide hiperbólico 

 

 A figura 2.5 a seguir, mostra as quádricas com seus respectivos indicies, em três 

dimensões (3D). 

 

Figura 2.5 Exemplos de algumas possíveis quadricas, parametrizadas na 
coordenada Z e seus respectivos indicies. 
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 A geometria a ser simula pode ser composta por um ou mais corpos (body ou 

módulos); cada corpo pode ser construído através de uma ou mais superfícies, podendo 

elas se superporem umas às outras. Cada corpo pode também limitar outro corpo. As 

superfícies ou o corpo podem ser rotacionados ou transladados. A edição do arquivo da 

geometria segue a estrutura lógica mostrada na figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6 Trecho da estrutura lógica da geometria a ser editada pelo usuário 
para uso arbitrário com o PENELOPE 

 

 Nessa estrutura lógica, o parâmetro “SURFACE” indica a superfície; “INDICIES”, 

os índices que identifica qual a quádrica a ser usada; “XYZ-SCALE”, indicam os 

respectivos comprimentos da quádrica; “OMEGA”, “THETA” e “PHI”, os ângulos de 

rotação, “XYZ-SHIFT” indicam as translações para os respectivos eixos. A construção do 

corpo é identificada por “BODY ou “MODULE”. “MATERIAL”, identifica o material que 

compõem o modulo. O número do material está associado ao arquivo de materiais 
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(materiais.mat) editado pelo usuário. Abaixo da identificação do material, são identificadas 

as superfícies que compõem o corpo. 

 O PENGEON permite a criação de um número suficientemente grande de corpos e 

superfícies de tal forma que permite combiná-las de diferentes maneiras, superpondo, 

subtraindo, somando, rotacionando, transladando, tanto as superfícies quanto os corpos, 

possibilitando infinitas geometrias, abrangendo qualquer tipo de simulação que o usuário 

deseje executar.   

 

2.2.1.3 Parâmetros de Simulação 

 

 O usuário ao criar o programa principal (main.exe), que controlará as rotinas, deve 

definir nele ou em um arquivo de entrada (entrada.in), o qual será lido pelo programa 

principal, valores para alguns parâmetros que controlarão a simulação. Esses parâmetros 

são essenciais, pois controlam a velocidade e a precisão da simulação. 

 

 1. (EABS(e-), EABS(ph), EABS(e+) ): Parâmetro  que cessa o transporte da partícula, 

fazendo com que seja totalmente absorvida, caso a sua energia seja menor que o valor 

EABS, definido para o material escolhido, onde a partícula esteja sendo transportada. 

 2. (C1):
 Parâmetro relacionado com a deflexão angular média, produzida por 

múltiplos espalhamentos, entre duas colisões fortes consecutivas. Seus valores devem 

estar compreendidos entre [0 e 0,2]; quanto menor o valor mais detalhado será a  

simulação. 

 3. (C2): Parâmetro relacionado com a perda fracional máxima permitida entre 

eventos de colisão forte. Seus valores devem estar compreendidos entre [0 e 0,2]; quanto 

menor o valor mais detalhado será a  simulação. 
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 4. (Wcc). Energia máxima perdida em colisões inelásticas fortes (hard inelastic 

collisions). 

 5. (Wcr): Energia máxima perdida por emissões radioativas fortes (hard 

bremsstrahlung emission). 

 6. (DSMAX(KB)): Trajetória máxima (em cm)  para elétrons e pósitrons, permitida 

em um determinado corpo (KB). Este parâmetro é importante somente para corpos 

delgados; deve ser na ordem de um décimo ou menos da espessura do corpo. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1  Materiais  

 

 Para a realização desse trabalho, foram utilizados os seguintes instrumentos: 

 

 Câmara de ionização de ar livre de cilindros concêntricos, modelo 481 (figura 3.1) 

fabricada pela Victoreen Instruments. 

 

Figura 3.1 Câmara de ionização de ar livre de volume variável, fabricada pela 
Victoreen Instruments, modelo 481. Detalhes: 1- Cabeças micrométricas; 2- Eixos de guia 
do movimento; 3- Suportes para rolamentos deslizantes; 4- Cilindros, maior e menor 
(CARDOSO,2005) 
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 Fonte de alta tensão modelo 248, fabricada pela KEITHLEY. Suas principais 

características são: proporcionar variação de tensão na faixa de 0 a 5 kV; pré-

ajuste dos valores de tensão e corrente, e possibilidade de reversão de polaridade, 

garantindo maior estabilidade para a câmara. 

 

 Eletrômetro modelo 6517 fabricado pela KEITHLEY. O equipamento mede carga, 

corrente e resistência elétrica com bastante precisão. 

 

 Barômetro e termômetro, sendo o barômetro fabricado pela DRUCK, modelo DPI 

141 e o termômetro digital fabricado pela HART SCIENTIFIC, modelo 1504. 

 

 Tubo de Raios-X como fonte de radiação (figura 3.2). Foram utilizados dois tubos: 

(a) Modelo HF 160 fabricado pela Pantak que opera até a tensão de 160kV e 

possui alvo de tungstênio e janela de berílio; (b) modelo XRF Side Window, 

fabricado pela Panalytical que possui alvo de molibdênio e janela de berílio e 

opera até a tensão máxima de 100kV.  

 
Figura 3.2 (a) Tubo de Raios-X fabricado pela Pantak; (b) tubo de Raios-X 

fabricado pela Panalytical. 
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 Filtros de molibdênio (Mo) com 0,03mm de espessura e  de Alumínio (Al) com 

0,208mm de espessura. 

 

 Espectrômetro de Raios-X fotodiodo PIN de silício fabricado pela Amptek, um pré-

amplificador acoplado (fotodiodo PIN 51), amplificador da marca Amptek, 

analisador multicanal da Amptek tipo POCKET. 

 

 Microcomputador com processador Intel Pentium dual - core, com 1,7GHz de 

freqüência e 1GB de memória RAM. 

 

 Para as simulações, foi utilizado o código de Monte Carlo PENELOPE. Como 

programa principal (MAIN) para controlar as chamadas do PENELOPE foi 

utilizado: penEasy.exe, penmainM.exe e Ulisses.exe. 

 

3.2 Métodos 

 

 As atividades desenvolvidas neste trabalho foram realizadas através das seguintes 

etapas: simulação e validação dos espectros; determinação dos fatores de correção 

“Atenuação do ar” (kar) e, por fim, determinação dos fatores de correção “Perda 

eletrônicos” (ke). 

 Será descrito a seguir a metodologia usada para a realização das etapas citadas. 

A tabela 3.1 apresenta as qualidades de radiação utilizadas ao longo das atividades 

realizadas. 

 



31 

 

Tabela 3.1 Qualidades de radiação utilizadas neste trabalho. As quatro primeiras 
qualidades são obtidas com o tubo Panalytical e a última obtida com o tubo Pantak, onde 
ambos possuem filtração inerente (janelas) de berílio, com espessura de 1mm. 

Qualidade 
Tensão 

(kV) 
Material do alvo 

Espessura do filtro 

adicional (mm) 

Material do 

filtro 

Mo25Mo30 25 Molibdênio (Mo) 0,03 Mo 

Mo28Mo30 28 Molibdênio (Mo) 0,03 Mo 

Mo30Mo30 30 Molibdênio (Mo) 0,03 Mo 

Mo35Mo30 35 Molibdênio (Mo) 0,03 Mo 

W30Al20 30 Tungstênio (W) 0,208 Al 

 

3.2.1 Simulação e validação dos tubos de Raios-X.  

 

 A simulação dos tubos e a validação dos espectros foram feitas seguindo três 

etapas: (i) modelagem das geometrias dos tubos de Raios-X e simulações para a 

produção dos espectros; (ii) medição experimental do espectro, referente a qualidade de 

radiação (Mo30Mo30); (iii) validação dos espectros simulados. 

 

 (i) Modelagem das geometrias dos tubos e simulação dos espectros. 

 

 Foram modeladas as geometrias de dois arranjos experimentais: um composto 

pelo tubo de Raios-X (Panalytical) com colimador de aço e filtro adicional de molibdênio 

(Mo) e o outro composto pelo tubo (Pantak) com colimador e filtro adicional de alumínio 

(Al).  As modelagens foram realizadas através de quádricas com o uso do código 

PENGEON. As dimensões dos principais componentes do tubo foram obtidas do manual 

do fabricante e algumas outras foram obtidas por medição direta no tubo de Raios-X.   
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 A figura 3.3 mostra um esquema da geometria do tudo com os principais 

componentes modelados. As dimensões e a composição química dos componentes são 

mostradas na tabela 3.2. 

 

 

Figura 3.3 Esquema das geometrias modeladas dos tubos de Raios-X. Para o 
tubo Panalytical o alvo é de molibdênio com uma inclinação de 26°, a janela é constituída 
de berílio possuindo 1 mm de espessura e o filtro adicional de molibdênio com 0,03mm 
de espessura. O tubo Pantak possui alvo de tungstênio com uma inclinação de 20°, sua 
janela também é de berílio com 1mm de espessura e o filtro adicional possui 0,208mm de 
alumínio. 

 

Tabela 3.2 Dimensões e composição química dos principais elementos 
considerados na modelação do tubo de Raios-X (PANALYTICAL/ PANTAK). 

 Dimensão Composição química 

Espessura do colimador 35 (mm) Aço 

Espessura do filtro 0,03 / 0,208 (mm) Molibdênio / alumínio 

Espessura da janela 1,0 (mm) Berílio 

Ângulo do alvo 26° / 20° Molibdênio / tungstênio 

Distância (alvo-janela)    

 

 

 A figura 3.4 mostra a geometria do tubo, modelada e visualizada com auxílio do 

programa Gview2d. 
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Figura 3.4 Corte (transversal e axial) da geometria modelada do tubo, visualizada 
com o programa Gview2d. 

 

 Após a modelagem, foram realizadas as simulações onde foram produzidos os 

espectros referentes às qualidades de radiação listadas na tabela 3.1. Para estas 

simulações foi usado como programa principal o PenEasy. O espectro simulado foi 

coletado a 500 mm do centro do alvo. Com o objetivo de acelerar o processo de 

simulação, foi aplicada uma técnica de redução de variância, chamada “interaction 

forcing”, para elétrons colidindo com o alvo do tubo. 

 

 (ii) Medição experimental do espectro referente à qualidade Mo30Mo30. 

 

 Para a medição do “espectro experimental”, foi utilizado um arranjo experimental 

composto pelo tubo de raios-x (Panalytical), filtro de molibdênio e o espectrômetro de 

Raios-X (Fotodiodo PIN).   

 O espectrômetro foi calibrado com duas fontes (amerício-141 e cobalto-57), 

fornecidas e calibradas pelo LNMRI/SEMRA. Após a calibração, o detector foi posicionado 

a uma distância de 500 mm do ponto focal do tubo que operou com uma tensão de 30 kV 

e corrente de 5 mA. A figura 3.5 mostra o arranjo experimental utilizado para a detecção 

do espectro referente à qualidade Mo30Mo30. 
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Figura 3.5 Diagrama representativo do arranjo experimental utilizado para a 
medição do espectro experimental 

 

 (iii) Validação dos espectros  

 

 O método para a validação dos espectros consistiu-se na comparação entre os 

dois espectros (simulado e experimental). Foi analisada a concordância entre os perfis 

dos espectros e a concordância entre as energias dos canais mais intensos (fotopicos). 

Para estas análises foi utilizando o software Origin 8.0. 

 

3.2.2 Determinação dos fatores de correção atenuação do ar (kar)  

 

 Os fatores de correção (kar) foram determinados por dois métodos: (i) 

experimental, onde a atenuação do ar (kar) foi determinada através da técnica do 

deslocamento dos cilindros. (ii) teórico, onde a atenuação do ar (kar) foi estimada através 

da simulação da câmara de ar livre usando método Monte Carlo. No método 

experimental, os fatores foram determinados apenas para a qualidade (W30Al20). Já no 
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método teórico, os fatores foram determinados para todas as qualidades consideradas na 

tabela 3.1. 

 Os fatores, experimental e teórico, determinados para a qualidade (W30Al20), 

foram então comparados entre si com o objetivo de validar a metodologia usada no 

método teórico. 

 

 (i) Método experimental. 

 

 A câmara (Victoreen) foi posicionada e alinhada a 500 mm do foco do tubo. Após o 

alinhamento, foi realizada uma série de 15 medições da corrente de ionização com 

duração de 10 segundos cada. Primeiramente, com os seus cilindros concêntricos 

dispostos na condição expandida na parte frontal e colapsada na parte posterior (EC), 

posteriormente, na a condição colapsada na parte frontal e expandida na parte posterior 

(CE). 

 O centro do volume sensível da câmara é deslocado em uma distância (ΔL), 

quando seus cilindros são deslocados da condição (EC) para a condição (CE), como 

mostrado na figura 3.6. A tabela AII.1, fornece uma série de valores para (ΔL) em função 

de várias disposições dos cilindros, valores esses medidos por Cardoso (2005) para a 

câmara de ionização em uso. 
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Figura 3.6 Esquema com a câmara disposta na condição com os cilindros 

expandidos na parte frontal e colapsados na parte posterior (EC) (Figura superior 
esquerda). Câmara na condição colapsada na parte frontal e expandida na parte 
posterior (CE) (figura inferior esquerda). Câmara na condição com os cilindros totalmente 
expandidos (EE) (figura da direita) 

 

 A correção para a atenuação do ar existente no interior da câmara foi calculado 

através da equação 3.1 (PEIXOTO, 1991). 

 

                                                                             ) 

 

onde (    ) é o coeficiente de atenuação médio do ar para a qualidade de radiação em 

uso, (d) é a distância entre o ponto de referência e o centro do volume sensível, na 

condição totalmente expandida (PP’3), que por sua vez é (118,687mm), valor determinado 

por (SILVA, 2009). 

 O coeficiente de atenuação médio do ar (    ) é dado pela Equação 3.2 (PEIXOTO, 

1991). 

     
 

  
   

   

   
                                                                 ) 
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onde (IEC) é a corrente de ionização para a câmara na posição expandida na parte frontal 

e colapsada na parte posterior; (ICE) é a corrente de ionização para a câmara colapsada 

na parte frontal e expandida na parte posterior e (ΔL) é a distância entre os pontos P’1 e 

P’2  conforme mostrado na figura 3.6. 

 Neste trabalho as condições (EC) e (CE) foram respectivamente (35-0) e (0-35). 

Para essa configuração, (ΔL) assume valor de 70,027 mm, conforme a tabela AII.1 

(ANEXO II). 

 Nas instalações do LNMRI/IRD, onde foram realizadas as medições, a umidade 

relativa do ar foi mantida entre 40% e 70%. Dessa forma, não foi necessário correções 

para a umidade. A correção para as variações de temperatura e pressão foi feita através 

da seguinte equação (CASSIANO, 2010): 

 

        
        

      
  
       

 
                                                         

 

Onde, t e p são os valores da temperatura (°C) e pressão (KPa), para cada medição 

realizada. Esta equação corrige a os valores de t e p para os valores de referência de 

20°C e 101,325 kPa.  

 

 (ii) Método teórico 

 

 Para a determinação do fator de correção usando o Método de Monte Carlo, foi 

necessária a modelação da câmara (Victoreen). Posteriormente, realizaram-se as 

simulações nas quais foram utilizados os espectros produzidos pela simulação do tubo de 

Raios-X. 
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 O programa penmainM foi criado através da modificação do programa 

penmain.exe com o intuito de possibilitar a simulação de uma fonte de radiação de 

dimensões físicas extensas, sendo ele utilizado como programa principal. 

 Inicialmente, foi determinado o fator (kat) para qualidade (W30Al20) para posterior 

comparação com o (kat) determinado experimentalmente e conseqüente validação da 

metodologia usada.  

 Após a validação, foram determinados os fatores de correção (kat) para as demais 

qualidades listadas na tabela 3.1. 

 A figura 3.7 mostra a geometria da câmara modelada e visualizada com auxílio do 

programa Gview2d. A figura 3.8 mostra um desenho esquemático dessa geometria com 

os principais elementos estruturais e suas composições químicas e a tabela 3.3 mostram 

as dimensões dos respectivos elementos estruturais. 

 

 

Figura 3.7 Perfil transversal da geometria da câmara Victoreen modelada e 
visualizada com o programa gview2d. 

 



39 

 

 

Figura 3.8 Esquema com os principais dados estruturais da geometria da câmara 
Victoreen. (A) Diafragma de tungstênio (W). (B) Blindagem de chumbo (Pb). (C) Cilindros 
de alumínio (Al). (D) Tampa cilíndrica frontal de alumínio (Al). (E) tampa cilíndrica 
posterior de alumínio (Al). Os cilindros concêntricos foram considerados como um único 
cilindro, com o mesmo comprimento dos cilindros concêntricos dispostos na condição 
totalmente expandidos (EE). 

 

Tabela 3.3 Valores dos principais componentes considerados na modelação da 
câmara de ar livre Victoreen. 

Dimensões (mm) 

Comprimento de atenuação (Lat) 118,687 

Comprimento dos cilindros (EE) (Lc) 150* 

Espessura do cilindro T 1,0 

Espessura da parede frontal e posterior dos cilindros (Ecf), (Epc) 9,5 

Raio dos cilindros (rc) 37,25 

Abertura de entrada e saída da dos cilindros (rafc), (raft) 8,0 

Raio de abertura do diafragma (rdap) 4,0 

Espessura do diafragma (Ed) 3,2 

Raio externo do diafragma (rd) 12,6 

Espessura da parede de blindagem da câmara (Ebli) 9,5 

*Valor referente aos cilindros dispostos na condição totalmente expendida (EE).  
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 Os registros de saídas (Tally) foram espectros de energia dos fótons que incidiram 

nas duas superfícies definidas como detectores. As superfícies são mostradas em 

evidência na figura 3.7: a primeira, localizada no diafragma de entrada da câmara e a 

segunda, no centro do seu volume sensível. 

 Os cálculos procederam-se da seguinte forma: foi determinado o coeficiente de 

atenuação do ar para cada canal de energia (µi), através da equação 3.4. 

 

   
     

  
   

 

 
                                                            (3.4) 

 

onde (ni) é a contagem do n-iésimo canal do espectro coletado no volume sensível da 

câmara e (noi) a contagem do no-iésimo canal do espectro coletado no diafragma da 

câmara. 

 Posteriormente, calculou-se o coeficiente de atenuação médio do espectro (  ) pela 

equação 3.5, a qual foi obtida pela média ponderada dos coeficientes de atenuação (µi), 

obtidos pela equação 3.4. 

 

   
       

     
                                                  (3.5) 

 

Onde (Ei) é a energia do n-iésimo canal. 

 

O fator de correção       foi então determinado por (PEIXOTO, 1991): 

 

     
                                                 (3.6) 
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onde      e o coeficiente de atenuação médio calculado pela equação 3.5 e (d) o 

comprimento de atenuação da câmara (118,687mm).  

 

3.2.3 Determinação dos Fatores de Correção da Perda Eletrônica (ke). 

 

 Os fatores de correção perda eletrônica (ke) foram determinado através de 

simulações usando Método Monte Carlo. A geometria usada nas simulações foi a mesma 

utilizada nas na determinação do fator (kar).  

 Os fatores de correção foram determinados através da equação 3.7 (KUROSAWA 

e TAKATA, 2005): 

 

   
     

          
,                                                    (3.7) 

 

onde (Escr) é a energia depositada primária na região de “scoring” e (Ecol), a energia 

depositada primária na região de coleta. 

 A região de “scoring” é definida pela região do campo elétrico existente no interior 

da câmara e a região de coleta é definida pelos eletrodos coletores. No caso de câmaras 

cilíndricas é a região definida pelos cilindros da câmara. A figura 3.9 mostra um esquema 

onde são definidas as duas regiões. 
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Figura 3.9 Esquema demonstrativo das regiões de “scoring” e “coleta” para uma 
câmara de ionização cilíndrica. 

 

 A energia depositada primária é definida como a energia depositada pelos elétrons 

e seus progênitos (neste contexto elétrons primários), gerados na primeira interação dos 

fótons incidentes no interior da câmara (BURNS,1999). Como essa grandeza não é usual, 

os programas principais já existentes não realizam tais cálculos. Com esse propósito, 

criamos um programa principal especifico para a realização desta tarefa, chamado por 

nos de Ulisses1. O programa faz uso dos rótulos ILB(5) para marcar os elétrons primários, 

possibilitando o cálculo da energia depositada por esses elétrons.  

 A Construção do programa principal (Main) deve seguir o fluxograma de chamadas 

mostrado na figura 1 do ANEXO I. Chamadas de novas sub-rotinas devem ser criadas e 

inseridas em locais apropriados dentro do fluxograma, para que possam ser calculadas as 

grandezas de interesse do usuário. No programa Ulisses, após a chamada da sub-rotina 

KNOCK(DE,ICOL), foi inserido um laço condicional para o cálculo da energia depositada 

primária, nas regiões de interesse. 

 Após a criação do código Ulisses, foi necessário a verificação da sua 

confiabilidade. Com este objetivo foram realizados testes de desempenho, que 

consistiram na reprodução parcial dos trabalhos realizados por Uei-Tyng Lin e Chien-Hau 

                                                 
1 Odisseu (em grego: Ὀδυζζεύς, transl. Odysseýs) ou Ulisses (em latim: Ulysses ou Ulixes) foi, nas mitologias grega e 

romana um personagem da Ilíada e da Odisséia, de Homero. Rei de Ítaca é um dos mais ardilosos guerreiros de toda a 

epopéia grega, casado com Penélope, e autor da façanha do cavalo de Tróia. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Translitera%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia_romana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Personagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Il%C3%ADada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Odiss%C3%A9ia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Homero
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia_%C3%A9pica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia
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Chu (LIN e CHU, 2006). Neste trabalho, foram calculados os fatores de correção, perda 

eletrônica (ke), para a câmara de ionização do Laboratório Nacional de Taiwan (INER- 

Institute of Nuclear Energy Research). 

 Para esses testes, foi modelada a geometria da câmara do INER, e posteriormente 

realizadas as simulações. Neste caso, como a referência, os fatores de correção foram 

determinados através de simulações com feixes de fótons monoenergéticos. As 

simulações ocorreram para a faixa de energias entre 100 a 300 keV em intervalos de 20 

keV.  

 A figura 3.10 mostra um esquema da câmara do INER simulada, e a tabela 3.4 

fornece as dimensões dos principais parâmetros da câmara. 

 

Figura 3.10 Desenho da câmara taiwanesa, com as suas respectivas dimensões 
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Tabela 3.4 Tabela com as dimensões dos dados estruturais da câmara de ar livre 

de Taiwan (INER) 

Dimensões da câmara de ar livre de média energia do INER (cm) 

Comprimento do cilindro fixo central (La)  30 

Comprimento dos dois cilindros móveis (Lb) 15 

Raio do feixe de fótons incidentes (riap) 0,5 

Raio de abertura do cilindro móvel (rcap)  1,75 

Comprimento de atenuação (A) 43,87 

Raio do cilindro fixo (rcy) 15 

Espessura do cilindro fixo (T) 0,25 

 

A figura 3.11 mostra a geometria da câmara cilíndrica Taiwanesa modelada e 

visualizada com auxílio do programa gview2d.  

 

 

Figura 3.11 Perfil transversal da geometria modelada da câmara cilíndrica 
Taiwanesa 

 

Após a verificação da confiabilidade e, conseqüentemente, validação do programa 

principal Ulisses, foram realizadas as simulações para a determinação dos fatores de 
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correção (ke), para a câmara Victoreen. Nestas simulações foram definidos como fonte de 

radiação, os espectros de energia anteriormente simulados. Os fatores de correção foram 

determinados para as quatro primeiras qualidades de radiação usadas em mamografia 

presentes na tabela 3.1. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

 

4.1 Espectros 

 

 Os espectros apresentados foram todos normalizados em função da contagem 

total, para possibilitar futuras comparações. As figuras 4.1 a 4.4 mostram os espectros 

simulados para as qualidades de radiação usadas em mamografia, tabela 3.1, e a figura 

4.5 para a qualidade W30Al20, (tabela 3.1).  

 

 
Figura 4.1 Espectro referente à qualidade Mo25Mo30 (espectro de 25kV com alvo 

de molibdênio e filtração adicional de 0,03mm de molibdênio), classificados em canais de 
energia de 0,5keV, simulados com o código PENELOPE 
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Figura 4.2 Espectro referente à qualidade Mo28Mo30 (espectro de 28kV com alvo 

de molibdênio e filtração adicional de 0,03mm de molibdênio), classificados em canais de 
energia de 0,5keV, simulados com o código PENELOPE. 

 

 
Figura 4.3 Espectro referente à qualidade Mo30Mo30 (espectro de 30kV com alvo 

de molibdênio e filtração adicional de 0,03mm de molibdênio), classificados em canais de 
energia de 0,5keV, simulados com o código PENELOPE. 
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Figura 4.4 Espectro referente à qualidade Mo35Mo30 (espectro de 35kV com alvo 

de molibdênio e filtração adicional de 0,03mm de molibdênio), classificados em canais de 
energia de 0,5keV, simulados com o código PENELOPE. 

 

 

Figura 4.5 Espectro referente à qualidade W30Al20 (espectro de 30kV com alvo 
de tungstênio e filtração adicional de 0,206mm de alumínio), classificados em canais de 
energia de 0,5keV, simulados com o código PENELOPE. 
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 Analisando as figuras 4.1 a 4.4 percebe-se que com o aumento da tensão de 

operação do tudo de Raios-X a quantidade de fótons de baixa energia diminui, enquanto 

que, os fotopicos são intensificados. Os espectros apresentam energia mínima em torno 

de 5 keV e energia máxima correspondendo à tensão do pico de operação do tubo. Os 

fotopicos, primários e secundários, apresentaram energias de 17,5 e 20,0 keV, 

respectivamente. Nos espectros com filtração adicional de (Mo) percebe-se uma 

acentuada diminuição dos fótons com energia acima do segundo fotopico. Esse fenômeno 

é causado pela fluorescência dos fótons, com energias superiores aos fotopicos (17,5 e 

20 kV) ao interagirem com o filtro adicional, ou seja, são absorvidos pelo meio, que então 

reemitem novos fótons, através do efeito fotoelétrico. Como para estas qualidades o alvo 

e o filtro adicional são ambos de molibdênio, esse fenômeno também provoca a 

intensificação dos fotopicos.  

 A figura 4.6 mostra a comparação entre os espectros simulados e o experimental, 

determinados para a qualidade de radiação Mo30Mo30. Neste caso, os espectros foram 

classificados em canais de 0,128keV de energia. 
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Figura 4.6 Comparação entre os espectros simulado com o código PENELOPE e 

o experimental, referente à qualidade de Mo30Mo30 (espectro de 30kV com alvo de 
molibdênio e filtração adicional de 0,03mm de molibdênio), classificados em canais de 
energia de 0,128keV. 

 

 Ao classificar o espectro em intervalos de energia de 0,5 keV, o PENELOPE 

apresentou os fotopicos, primário e secundário, com energia de 17,5 e 20,0 keV 

respectivamente; quando classificados em intervalos de 0,128 keV, as energias do 

primeiro e segundo fotopico foram de 17,51 e 19,69 keV, respectivamente.   

 Os valores das linhas características, correspondentes ao primeiro e segundo 

fotopicos, encontrados nas simulações foram comparados com valores experimentais 

determinados por (DESLATTES, 2003) Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1 Valores das energias dos fótons emitidos em processos de 
relaxamento atômico do átomo de molibdênio. Kαx representam as transições possíveis 
das camadas L para a K e Kβx representa o valor médio das transições das camadas L 
para as camadas M e N.  

Linha 

característica 
PENELOPE 

Incidência 

relativa 
Dessates* 

Incidência 

relativa 

K1 17,51() 100 17,48() 100 

K2 17,38() 56,5 17,32() 52,5 

K1’ 19,69() 21,04 19,60() 25,9 

K2’ 20,0() 4,2 19,97() 4,1 

*valores publicados em banco de dados do NIST. 
 

 

4.2 Fatores de Correção 

 

4.2.1 Atenuação do ar (ka) 

 

4.2.1.1 Validação da metodologia. 

 

 Os valores do coeficiente de atenuação do ar (µar) e o fator de correção para a 

atenuação do ar (ka), medidos experimentalmente e os obtidos através das simulações, 

ambos determinados para a mesma qualidade (W30Al20), são mostrados na tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 Valores do fator de correção (Ka), coeficiente de atenuação médio do 
ar μ(ar), determinados para a câmara Victoreen/IRD. 

Método (μar) mm-1 (ka)* 

Experimental 0,00022 1,0276 (0,0450) 

Simulado 0,00016 1,0281 (0,0238) 

 *Valores determinados para a qualidade W30Al20 
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 Os valores dos fatores de correção (ka)  encontrados nas simulações concordam 

com o valor determinado experimentalmente, apresentando diferenças percentuais 

inferiores à 0,048%. Estes resultados indicam que a modelagem matemática do arranjo 

experimental, assim como a metodologia usada para a determinação do fator (ka), 

reproduzem os valores obtidos experimentalmente.   

 

4.2.1.2 Determinação de (ka)  para a câmara Victoreen. 

 

A tabela 4.3 mostra os valores dos fatores de correção (ka) determinados para as 

qualidades de mamografia. 

 

Tabela 4.3 Valores do fator de correção (ka), obtidos para as qualidades de 
mamografia, determinados  através de simulações usando o código 
PENELOPE/penmainM. 

 

Qualidade μ(ar) mm-1 (ka) Incerteza (U) 

Mo25Mo30 0,000212374 1,02553 2x10-5 

Mo28Mo30 0,000191585 1,02300 2x10-5 

Mo30Mo30 0,000180751 1,02169 2x10-5 

Mo35Mo30 0,000179559 1,02154 2x10-5 

* Fator de abrangência k = 2, com nível de confiança de 95,45%. 
 

 

Os valores de (ka) mostrados na tabela 4.3 decrescem em relação à energia do 

espectro, pois a atenuação dos fótons no ar decresce com o aumento da energia. Dessa 

forma o fator de correção também decresce.  
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4.2.2 Perda eletrônica (ke)  

 

4.2.2.1 Validação do programa Ulisses. 

 

 O gráfico da figura 4.7 mostra a comparação entre os valores do fator de correção 

(ke) determinados para a câmara do INEA. Os pontos cheios são os valores obtidos com o 

PENELOPE/Ulisses e os pontos vazios os determinados por Lin e Chu (LIN e CHU,2006) 

calculados com o código EGS (NELSON et al., 1985). 

  Os fatores foram determinados para feixes monoenergético, abrangendo a faixa de 

80 até 300 keV em intervalos de 20 keV. Foram simuladas aproximadamente 107 

histórias, valor 10% inferior ao da referência. 

  
Figura 4.7 Gráfico, com os valores dos fatores de correção, Perda eletrônica, 

determinados para a câmara de Taiwan. Em vermelho os calculados com o código 
PENELOPE (realizados com o programa principal Ulisses), e em preto, os calculados 
com o código EGS4. 
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 Os valores apresentaram diferenças inferiores a (0,05%), com exceção aos 

valores referentes às energias de 280 e 300 keV, nas quais apresentaram diferenças de 

(0,26%) e (0,23%), respectivamente. Essas diferenças estão relacionadas ao número de 

histórias simuladas, aos parâmetros de simulação utilizados e as diferenças inerentes ao 

tratamento do transporte da radiação que cada código utiliza. Vale ressaltar que o 

PENELOPE é um código de Monte Carlo de classe II, enquanto que o EGS4 é de classe 

I. Devido a essa característica, o algoritmo de transporte de elétrons do PENELOPE é 

mais eficiente, realizando simulações mais precisas. 

 

4.2.2.2 Determinação de (ke) para a câmara Victoreen. 

 

 A tabela 4.4 mostra os valores dos fatores (ke) determinados para a as qualidades 

de mamografia. 

 

Tabela 4.4 Valores do fator de correção perda eletrônica (ke), obtidos através de 
simulações usando o código PENELOPE. 

Qualidade Perda eletrônica (ke) Incerteza (U) 

Mo25Mo30 1,0000 2x10-4 

Mo28Mo30 1,0000 2x10-4 

Mo30Mo30 1,0000 2x10-4 

Mo35Mo30 1,0000 2x10-4 

* Fator de abrangência k = 2, com nível de confiança de 95,45%. 

 

 A perda eletrônica é fortemente influenciada pela separação dos eletrodos, pelas 

condições ambientais (pressão, temperatura e umidade) e pela energia dos fótons que 

incidem na câmara. De uma forma geral, o fator (Ke) cresce com o aumento da energia 
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dos fótons e decresce com aumento da separação dos eletrodos. Os valores obtidos 

neste trabalho para a perda eletrônica (tabela 4.4) foram todos iguais a um, indicando que 

para essas faixas de energia a câmara (Victoreen) não apresenta perda eletrônica.  

O fator de correção atenuação do ar (ka) é influenciado pelo comprimento de 

atenuação da câmara, pelas condições ambientais e como no caso anterior, pela energia 

dos fótons, porém neste caso, o fator decresce com o aumento da energia dos fótons. 

Dessa forma, a comparação dos fatores (ke) e (ka), determinados para câmaras diferentes, 

deve ser realizada para a mesma  energia e com câmaras de dimensões bastante 

similares, pois caso contrario os valores deverão ser descorrelacionados. 

 

A tabela 4.5 apresenta a comparação dos valores obtidos neste trabalho com 
Burns (2010) para os fatores de correção para a perda eletrônica e atenuação do ar, 
respectivamente para as qualidades de mamografia.  

 

Tabela 4.5 Valores com os fatores de correção (ke) e (ka) determinados para as 
câmaras do BIPM e IRD para as faixas de energias de mamografia 

 Mo25Mo30 Mo28Mo30 Mo30Mo30 Mo35Mo30 Parâmetros 

Burns 
ke 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 70,0* 

ka 1,0269 1,0244 1,0233 1,0212 100,0** 

IRD 
ke 1,0000  1,0000 1,0000 1,0000 74,5* 

ka 1,0255 1,0230 1,0217 1,0215 118,687** 

* separação dos eletrodos. ** Comprimento de atenuação 

 

 Os fatores de correção atenuação do ar (ka) apresentaram valores consistentes 

com os valores determinados para a câmara do BIPM, com diferenças percentuais 

relativas inferiores a 0,13%. Já os valores dos fatores de correção para e perda eletrônica 

não apresentaram diferenças, tabela 4.5.  
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 5 CONCLUSÕES. 

 

 

 Neste trabalho foram determinados os fatores de correção atenuação do ar e 

perda eletrônica para a câmara de ionização de cilindros concêntricos (Victoreen), 

determinados para a faixa de energia de mamografia. 

  A Modelagem do tubo e a produção dos espectros, através da simulação de Monte 

Carlo mostraram-se bastante eficiente produzindo espectros representativos aos obtidos 

na pratica.  

 A metodologia usada na determinação do fator de correção para a atenuação do 

ar apresentou diferenças percentuais em relação ao valor determinado 

experimentalmente na ordem de 0,05%, mostrando-se como uma alternativa aos métodos 

experimentais já existentes. 

  

 O programa principal Ulisses, reproduziu os fatores de correção determinadas 

para a câmara do INEA com diferenças relativas inferiores 0,05% com exceção aos 

fatores determinados para as energias de 290 e 300 keV onde as diferenças foram de 

0,23 e 0,26%, respectivamente. 

 

 A determinação dos fatores de correção atenuação do ar e perda eletrônica 

atingiram seus objetivos , apresentando valores condizentes com os determinados para 

as câmaras dos demais laboratórios primários como:  PTB, NIST, NPL, INER, ENEA e 

etc. 

 

 Tanto os fatores de correção atenuação do ar como perda eletrônica foram 

determinados com êxito, apresentando valores condizentes, com os fatores determinados 
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para outras câmaras em laboratórios primários como: PTB, NIST, NPL, INER, ENEA e 

etc.  

 

 Dessa forma, este trabalho contribui solidamente para o desenvolvimento e 

implementação do novo padrão nacional voltado à determinação de forma absoluta da 

grandeza kerma no ar, sob a guarda do LNMRI.  

 
Recomendações 

 

1. Avaliar as possíveis influencias da umidade do ar, na produção dos espectros 

assim como na determinação dos fatores de correção. 

 

2. Determinar os demais fatores: espalhamento no ar (ksc), fluorescência (kfl), 

espalhamento no diafragma (kdia), saturação (ks) e transmissão através do 

diafragma (kp), dejam determinados para as qualidades de mamografia para 

possibilitar a implementação do padrão primário no IRD. 

 
3. Considerar a eficiência intrínseca do detector fotodiodo PIN, assim como avaliação 

da influencia da umidade do ar deve ser considerada ao medir o espectro 

experimental, com o objetivo de proporcionar uma analise mais precisa ao 

compararmos as intensidades relativas dos fotopicos dos espectros experimentais 

e simulados. 

 
4. Avaliar a influencia da ausência campo elétrico, no interior da câmara modelada, 

na determinação do fator de correção para a perda eletrônica. 
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ANEXO I 

Descrição da Criação do Programa Principal para o PENELOPE 

 

 

 Descrevemos a seguir os principais passos para a criação de um programa 

principal (main) para uso genérico. O usuário deve em local adequado, dentro do 

programa principal, inserir as adequações necessárias para que o PENELOPE realize os 

cálculos de interesse do usuário.  

 

O PENELOPE é um pacote de códigos escrito em fortran 77, portanto o usuário 

deve ter conhecimentos básicos de programação em Fortran. Como já mencionado o 

programa principal tem a finalidade de controlar a evolução das simulações realizadas 

pelas sub-rotinas escritas no códigos do PENELOPE, e para isso é necessário que o 

programa a ser escrito pelo usuário tenha obrigatoriamente que obedecer a uma 

seqüência determinada de chamadas (figura A1). A outra finalidade do programa principal 

é de entregar ao PENELOPE informações relacionadas à simulação a ser realizada, 

como: tipo de partícula que a fonte emite; energia da partícula, podendo ser mono 

energético ou um espectro, posição e abertura do feixe; geometria onde serão realizadas 

as simulações, secção de choque dos materiais que compõem a geometria e os 

parâmetros de simulação (Eabs,c1,c2,wcc,wcr e DSMAX). Essas informações podem estar 

escritas diretamente no programa principal ou serem lidas de arquivos externos. Vale 

ressaltar que é mais vantajoso esses parâmetros serem lidos de arquivos externos, pois 

possibilita a criação de programas que vão atender um maior numero de problemas, sem 

a necessidade de uma nova compilação a cada vez que o usuário for rodar uma 

simulação. 
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Figura AI.1 Fluxograma de chamadas, a ser seguido na criação do programa 
principal 

 

O programa deve ser iniciado com o comando de include dos aquivos: Penelope.f, 

Pengeon.f e timer.f. Posteriormente  devem ser lidos os parâmetros de simulaçao, 

geometria e seções de choque (materiais). Em sequida devem conter as seguintes 

sucessões de chamadas  common block. 

 

A conexão do PENELOPE com o programa MAIN é feita através do common  

block: COMMON/TRACK/E,X,Y,Z,U,V,W,WGHT,KPAR,IBODY,MAT,ILB(5) , que contém 

as seguintes variáveis de estado da partícula: 
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KPAR : Tipo de partícula (1: elétron, 2: fóton, 3: pósitron). 

E : Energia da partícula (cinética para elétrons e pósitrons) (eV). 

X, Y, Z : Coordenadas de posição (cm).  

U, V, W : cossenos direcionais do movimento.  

WGHT : Armazena o peso associado à partícula quando se usa redução variacional. 

IBODY : Identifica diferentes corpos em materiais com estruturas complexas. 

MAT : Material onde a partícula se move (no corpo identificado com IBODY).  

ILB(5) : Vetor auxiliar com 5 índices que indicam a origem da partícula quando esta é 

secundária. É importante na consideração de contribuições parciais de partículas para um 

dado processo.  

 

O pacote de simulação é iniciado do programa MAIN com o comando: CALL 

PEINIT(EPMAX,NMAT,IRD,IWR,INFO)  

 

A sub-rotina PEINIT lê os arquivos de dados dos diferentes materiais, avalia as 

propriedades de espalhamento relevantes e prepara tabelas de grandezas com 

dependência energéticas que são usadas durante a simulação. Os argumentos de 

entrada são: 

EPMAX : Energia máxima das partículas simuladas (em eV). 

NMAT : Número de diferentes materiais (menor ou igual a MAXMAT). 

IRD : Unidade de entrada de dados 

IWR : Unidade de saída de dados 

INFO : Determina a quantidade de informação que é escrita na unidade de saída 

 

Para a computação preliminar PEINIT, necessita conhecer as energias de 

absorção EABS(KPAR,M) e os parâmetros de simulação C1(M), C2(M), WCC(M) e 
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WCR(M). Essas informações são introduzidas pela chamada do common block: 

COMMON/CSIMPA/EABS(3,MAXMAT),C1(MAXMAT),C2(MAXMAT),WCC(MAXMAT), 

WCR(MAXMAT) 

Note que devem ser lidas antes da chamada da sub-rotina PEINIT. Podem-se 

empregar diferentes valores para os diferentes materiais, com o intuito de tornar a 

velocidade da simulação mais rápida nos locais de menor interesse. 

O código PENELOPE é estruturado de tal forma que o caminho de uma partícula é 

gerado como uma seqüência de deslocamentos (“vôos livres ou saltos”). No final de cada 

segmento, a partícula sofre uma interação com o meio (“um golpe”), onde ela perde 

energia, muda sua direção de movimento e em certos casos produz partículas 

secundárias. Feixes de elétrons e fótons são simulados através de chamadas sucessivas 

das seguintes sub-rotinas: 

 

SUBROUTINE CLEANS. Inicia a pilha secundaria, onde os estados das partículas 

secundárias são armazenados. 

START : Inicia os parâmetros da partícula. Deve ser chamada sempre que for iniciada a 

simulação de um caminho (primário ou secundário) ou este encontra uma interface. 

JUMP(DSMAX,DS) : Determina o comprimento (DS) da trajetória da partícula até a 

interação seguinte. O parâmetro de entrada DSMAX define o comprimento Maximo 

permitido para a trajetória dos elétrons e pósitrons; para fótons não possui efeito. Para 

garantir a confiabilidade do algoritmo de simulação mista o numero de eventos artificiais 

leves (artificial soft events) por trajetória, deve ser maior que dez. Para corpos espessos, 

maior que dez vezes o livre caminho médio, esta condição é automaticamente satisfeita. 

Neste caso pode-se desligar o controle de trajetória selecionando DSMAX=1.0D35. Por 

outro lado, quando a partícula move-se em corpos delgados, DS MAX deve ser 

selecionado na ordem de um décimo da espessura do corpo. 
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KNOCK(DE,ICOL) : Simula um evento de interação e calcula a nova energia e a direção 

do movimento após a interação, e armazena o estado inicial das partículas secundárias 

quando for geradas. Seus argumentos de saída são: 

DE: Energia depositada ao longo da trajetória do evento (incluindo a energia das 

partículas secundarias geradas). 

ICOL: tipo de evento que foi simulado, de acordo com a convenção da tabela 

mostrada na figura 3.11. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECPAR(LEFT) : Seleciona o estado inicial da partícula secundária e a remove da pilha 

secundária. O valor de saída LEFT é o número de partículas secundárias que 

permanecem na pilha no momento da chamada. 

STORES(E,X,Y,Z,U,V,W,WGHT,KPAR,ILB): Armazena as partículas na pilha secundaria. 

Os argumentos são os mesmos do COMMON/TRACK, porém, referem se as partículas 

que estão sendo estocadas.  

Figura AI.1 Convenção para o tipo de evento simulado. Figura AI.2 Convenção para o tipo de evento simulado. 
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A seqüência de chamadas para gerar um caminho aleatório é independente do 

tipo de partícula que está sendo simulada. A geração das historias procede com as 

chamadas das seguintes sub-rotinas: 

 

( i )- Define-se o estado inicial das partículas primarias, atribuindo valores do 

estado das partículas: tipo de partícula KPAR, energia E, posição coordenada r =(x,y,z) e 

direção de movimento d =(U,V,W).  Especifica-se o corpo e o material onde a partícula se 

move pela definição dos valores de IBODY e MAT, respectivamente. Opcionalmente, 

define-se os valores de WGHT e ILB(5). 

 (ii)- Chama CLEANS para zerar o estoque secundário.  

 

 (iii)- Chama START para inicializar parâmetros da partícula    

 

 (iv)- Chama JUMP(DSMAX,DS) para determinar o comprimento DS até a próxima 

interação ( DS nunca excedera o valor DSMAX já previamente definido ). 

 (v)- Calcula a posição do próximo evento 

 

 Se o caminho cruzar uma interface, a partícula é parada onde a trajetória 

intercepta a interface e diminui-se apropriadamente o comprimento DS. Muda-se para o 

novo material redefinindo as variáveis IBODY e MAT. Se a partícula escapa do sistema, a 

simulação da trajetória termina, incrementa-se o contador e vai para o passo (vii), caso 

não vai para o passo (iii). 

 

 (vi)- Chama KNOCK(DE,ICOL) para simular o evento seguinte.  
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 Se a energia da partícula for menor que EABS(KAPAR,MAT), finaliza-se a 

trajetória, incrementa o contador e vai para o passo (vii). Se não vai para o passo (iv). 

 

 (vii) Chama SECPAR(LEFT) para começar a simulação da trajetória de uma 

partícula  estocada na pilha de secundárias (esta partícula é automaticamente removida 

da pilha).  

 

• Se LEFT > 0, volta ao passo (iii). O estado inicial da partícula 

secundária já foi determinado.  

• Se LEFT = 0, a simulação do feixe produzido pela partícula primária 

está completa. Volta ao passo (i) para gerar um novo caminho 

primário (ou finaliza a simulação após considerar um número 

suficiente de caminhos). 

  

 As quantidades de interesse (tally) devem ser registrada pelo programa principal, 

imediatamente após a ocorrência dos eventos relevantes.As informações necessárias são 

fornecidas pelas rotinas da simulação; cada um como um argumento de saída ou através 

das variáveis em comum (TRACK). Note-se que, na saída do KNOCK, o valor da energia 

E, posição r=(x,y,z) e a direção do movimento d=(U,V,W) definem o estado da partícula 

após o evento de interação.  

 Com o intuito de evitar problemas de super-empilhamento da pilha secundária, as 

energias das partículas secundárias são temporariamente assumidas como localmente 

depositadas. Por isso, a energia E de uma partícula secundaria deve ser subtraída do 

correspondente contador de dose, quando a trajetória secundaria é iniciada, ou seja, na 

chamada SECPAR(LEFT).  Ocasionalmente o super-empilhamento da pilha secundária é 

remediado pela eliminação dos elétrons e fótons de menores energias; como os principais 
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efeitos das partículas secundárias, são o de espalhar a energia depositada pelas 

partículas primárias, essa eliminação não invalidará o calculo de dose. Pósitrons nunca 

são eliminados, pois mesmo que tenham baixa energia, a sua aniquilação produzirá 

energia relevante. 

 É responsabilidade do usuário evitar a chamada das sub-rotinas JUMP e KNOCK 

com energia da partícula incidente fora do intervalo [EABS(KPAR,M),EMAX], o que 

poderia ocasionar uma interpolação incorreta das seções de choques. A simulação será 

abortada se a condição EABS(KPAR,M) < E < EMAX não estiver satisfeita no início da 

trajetória de uma partícula primária ou secundária (sempre que a sub-rotina START é 

chamada no início do caminho). 

 Números pseudos aleatórios distribuídos no intervalo de (0,1) são fornecidos pela 

função RAND(DUMMY), no qual implementa um gerador de 32 bit  desenvolvido por 

(L’Ecuyer). As sementes do gerador (duas inteiras) são transferidos para o  programa 

principal através do commom block RSEED (ver abaixo). O gerador de numero aleatório 

pode ser mudado pela simples substituição do subprograma FUNCTION (o novo tem que 

ter um argumento dummy simples). Para evitar conflitos com alguns compiladores a 

RAND deve ser declarada como uma função externa em todos os subprogramas que as 

chamam.     

 Note-se também que: nas rotinas de simulação, as variáveis inteiras e reais são 

declaradas com DOUBLE PRECISION e INTEGER*4, respectivamente. Para evitar erros, 

a declaração: 

 IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O-Z)  , INTEGER*4 (I-N) 

É usada em todo as rotinas do PENELOPE e nos programas principais fornecidos no 

pacote. 
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 No programa principal deve-se ter incluído as seguintes três common blocks:  

Para os parâmetros de simulação. 

COMMON/TRACK/E,X,Y,Z,U,V,W,WGHT,KPAR,IBODY,MAT,ILB(5) 

COMMON/CSIMPA/EABS(3,MAXMAT),C1(MAXMAT),C2(MAXMAT),WCC(MAXMAT), 

WCR(MAXMAT)  

 

 Para as sementes do gerador de números aleatórios 

 COMMON/RSEED/ISEED1,ISEED2 ! Random-number generator seeds.   

As sub-rotinas do PENELOPE e PENGEON podem imprimir mensagens de erros na 

unidade 26 

 

Como mencionado acima, as matrizes de rotulo ILB(5), rotulam identificando a 

origem das partículas, abaixo descreveremos cada um desses rótulos. 

 

ILB(1): Origem da partícula; 1 para partículas primarias , 2 para as suas descendentes 

diretas, etc. 

ILB(2): Tipo de KPAR das partículas filhas, somente se ILB(1)>1 (partículas secundarias). 

ILB(3): Mecanismo de interação ICOL , que originou a partícula, somente se ILB(1)>1. 

ILB(4): um valor diferente de zero identifica partículas emitidas a partir de eventos de 

relaxamento atômico e descreve a transição, onde a partícula atômica foi lançada. O valor 

ILB(4)                             , onde Z é o numero atômico do átomo de 

origem e IS1,IS2 e IS3 são os rótulos das camadas eletrônicas do átomo de origem, 

conforme descrito por (SALVAT et. al. 2008). 

ILB(5): Este rotulo é reservado para o usuário; Seu valor é transmitido para todo os seus 

descendentes. 
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 O valor do rotulo ILB é entregue pela sub-rotinas SECPAR , através do common 

TRACK , e permanece inalterado durante a simulação da trajetória (TRACK).    
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ANEXO II  

Tabela de Escala de Referência 

 

Tabela AII.1 Determinação do volume de interesse e da variação volumétrica da 
câmara Victoreen modelo 481, a partir da aplicação dos valores de 4,0000 do diâmetro 
interno do diafragma, das alturas de 82,4 do cilindro maior e 76,3 do cilindro menor, 
respectivamente, na Equação 3.1, para obtenção do volume de um cilindro reto igual a 1 
cm3(CARDOSO,2005). 

 

 


