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Neste trabalho é apresentado um modelo para cálculo de variações de dose nas viz
inhanças de interfaces planas irradiadas por feixes terapêuticos de elétrons. O modelo
pruposto é baseado numa aproximação da equação de Boltzmann e as soluções apre
sentadas para esta equação, nos dois lados da interface, são exatas em sua dependência
a-'1gular. Esta característica da SOl11Ção permite obsen3.r Uilla variação do retro~spal

hamento na interface. É apresentada uma discussão de alguns modelos teóricos exis
tentes na literatura e suas limitações.

Alguns cálculos são realizados em interfaces com tecido, devido ao seu interesse em
radioterapia. Os resultados obtidos são comparados com resultados experimentais exis
tentes na literatura e ~om simulações de Monte Carlo realizdas com o código EGS-IV.
A coincidência é boa em ambos os casos.

Abstract

In this work it is presented a medel to calculate dose enhancement in tht: vicinity
of plane interfaces irradiated by therapeutic electron beams. The proposed moG.€1 is

based on an approximation of the BoltzII1ann Equation. The solutions presented to the
equatioIJ. are exact on its angular dependency, making it possible to observe that at low
Z/high Z interfaces the dose enhancement is due to an increase of the backscattering.
For the inverse situation a decrease of the backscattering can be observed. Calculations
have been made for some tissue-metal interfaces irradiated by 13 MeV electron beam.
The dose pertubations in tissue were obtained and the results were compared with
experimental data as well as Monte Carlo simulations. In both case the agreement

found was very good.
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Introdução.

Este trabalho tem como objetivo apresentar um novo modelo para o cálculo de al-

terações de dose em interfaces de meios materiais irradiados por feixes de P.1étrons. A

motivação principal para a busca de novos modelos que descrevam o comportamento

de f~ixes de radiação quando atravessam este tipo de hetereogeneidade se deve à pe-

quena aplicabilidade dos modelos teóricos existentes, tais como aproximações p;uoa as

interações entre partículas válidas somente para ângulos pequenos, ou aproximações

que permitam calcular alterações na dose somente quando os meios possuam números

atômicos e densidades próximas. Ocorrem também modelos em que alguns parâmetros

são obtidos fenomenologicamente, ou seja, são ajustados a pOJteriori aos experimento3.

Modelos que buscam um maior espectro de aplicabilidade. no entanto, levam algumas

vezes a resultados que diferem bastante dos dados experimentais. Alguns destes modelos

são descritos mais detalhadamente em 2.1 e 3.1.

A partir da década de 80, códigos computacionais que simulam o transporte de ra-

diação na matéria, fazendo uso de técnicas de Monte Cado, começaram a ser utilizados

na avaliação do efeito de interface [Ro 90], [Ro 86], [Sh 85]. A obtenção de resulta-

dos precisos para o valor da dose junto a interfaces requer um número muito grande

de histórias e, consequentemente, tempos de CPU excessivos. ultrapassando em alguns

casos 200 horas em máquinas de grande porte [Ro 90].

o modelo proposto neste trabalho contorna algumas das limitações descritas acima.

Efeito de interface é o nome genérico dado às mudanças na dose absorvida que ocor-

rem junto à interface entre dois meios submetidos a um feixe de radiação. Essas mu-

danças ocorrem nos dois lados da interface, numa zona de transição onde a fluência

de elétrons sofre alteração de seu valor de equilíbrio no primeiro meio, para seu valor

la
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de equilíbrio no segundo meio. A zona de transição, também chamada região de não-

equilibrio eletrônico, se estende por uma distância que pode variar desde alguns livre

caminhos médio até o alcance do elétron de energia máxima respectivamente presente

em cadrl meio [Ro 90].

Quando um feixe de elétrons atravessa um meio material, os mesmos são espalhados

devido às interações Coulombianas com os núcleos. Se o feixe intercepta por uma

inor.lt)~eneidade,ou seja, uma região de densidade ou composição diíerentes daquela

do meio, os elétrons serão espalhados de uma forma distinta por esta inomogeneidade.

Como resultado, a distribuição de dose absorvidê pode ser grandemente alterada pela

presença da inomogen~idade. A Fig. 1.1, adaptada de Adadurov e Lazurik {Ad 77],

mostra, qualitativamente, uma distribuição de dose típicê junto a interface entre dois

meios de diferentes densidades, irradiados por fótons. Quantitativamente, ohserva-se

que este efeito pode Cêusar uma alteração de dose de 5% a 100% em relação à dose

de equilíbrio. Numa inteface plana, por exemplo, composta por um meio de baixa

densidade, seguida por um outro meio (inomogeniedade) de maior densidade, ocorre

um aumento na dose logo antes da fronteira, e uma diminuição logo após (ver Fig.

LIa). Isto se deve ao fato de existirem menos elétrons espalhados pelo meio do que pela

inomogeneidade de alta densidade. Desta forma, um aumento do retroespalhamento

na fronteira causa um aumento da dose no meio. Esta situação é invertida para uma

inomogeneidade de menor densidade que o meio (Fig. Llb). A magnitude e a extensão

do efeito de interface dependem também da energia do feixe de radiação.

2
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Fig. 1.1: Distribuição de dose junto a uma interface plana entre: (a) alUmíniO-Ol.i.ro

(b) ouro-alumínio, irradiadas por 60 - Co.

São grandes as dificuldades experimentais em se determinar dose absorvida r!uma

zona de transição. As curtas distâncias envolvidas, a introdução de dosÍmetros que

muitas vezes alteram as características dos meios, fazem com que sejam poucos os dados

disponíveis quando se considera a faixa de energia utilizada nas várias aplicações das

radiações ionizantes em medicina (15 Kev a 45 Mev) e os diversos materiais irradiados.

Para meios irradiados por raios X, foram feitas medidas nas faixas de energia de 100

a 300 Kv [V\Ti 62], [Ca 73], SMv e 11 a 20 Mv [Du 64] para de interfaces planas. Existem

também dados experimentais para feixes produzidos por 60-Co, ou seja, com energIa

média de 1.25 Mev [Du 62], [Kr 66], [Wa 70].

No caso de feixes de elétrons, os dados experimentais sao ainda maIS escassos.

considerando-se elétrons de 10 a 20 MeV. Somente uma única referência [Ga SO] ap-

resenta variações percentuais de dose na interface entre tecido e vários metais. Este

tipo de interface é de especial importância em radioterapia, já que na irradiação de

carcinomas de pele muitas vezes metais são utilizados para protejer os tecidos sadios

3
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vizinhos [We 75]. [Hu 80]. No entanto, a utilização destes metais, causa uma superex-

posição no tecido, devido ao efeito de interface, que se não for levado em consideração,

pode levar a complicações indesejáveis, tal como necrose do tecido.

Em proteção radiológica muitos si::;temas riosimétricos apresentam interfaces entre

meios de número atômico diferentes. Em radiobiologia, as células próximas às paredes

de vidro da placa de Petri recebem dose mais alta do que aquelas distantes das mesmas.

Este trabalho busca apresentar uma análise dos principais modelos teóricos e códigos

computacionais existentes para modelar o efeito de interface. A partir da explicitação

de algumas limitações destes modelos, é proposto um modelo basp.ado na equação de

transporte para descrever este efeito.

No Capítulo 1 são apresentadas algumas definições de grandezas relevantes ao es-

tudo da interação das radiações ionizantes com a matéria. No Capítulo 2 são descritos

alguns modelos semi-empíricos existentes na literatura. No Capítulo 3 é apresentado

um modelo para cálculo de alteração de dose junto a interfaces planas, baseado numa

aproximação da equação de transporte de Boltzmann. Neste Capítulo são apresentados

também os resultados dessas alterações junto às interfaces ar-tecido, tecido-ar, tecido-

alumínio e tecido-chumbo. Os valores obtidos para estas duas últimas foram comparados

com dados experimentais [Ga 80], revelando uma concordância muito boa. A utilização

do Método de Monte Carlo na descrição dos fenômenos de interface será discutida no

Capítulo 4. São realizadas simulações para as interfaces descritas acima, comparando-as

com os resultados obtidos no Capítulo anterior. No Capítulo 5 apresenta-se as con-

clusões.
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Capítulo 1 - Definições de Algumas Grandezas Relevantes em Ffsica das

Radiações.

PáIa que se possa uniformizar a nataçãc utilizada daqui por diante ao dcscrev~r élS

grandezas físicas relacionadas à dosimetria das radiações ionizantes, algumas definições

básicas são apresentadas [ICRU 33] [An 82].

o número de particulas N é o número de partículas emitidas, transferidas ou rece-

bidas. A energia radiante R é a energia destas partículas, excluída a energia de repouso.

No caso de um feixe monoenergético de partícul;u; R = NE.

Define-se a fluência de partículas num ponto P corno o número de partículas que

atravessam uma área da em torno d0 pont0 P, ou seja:

I

eI> = dN (L -2].
da

Define-se a taxa de fluência de partículas como:

deI> d dN
</> = - = _(_) (T-1L-2 ].

dt dt da

Define-se fluência de energia como:

ou,

'lJ = EeI>.

Similarmente pode-se definir a taxa de fluência de energia:

4
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(1.2)

(1.3 )

(1.4 )
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(1.5 )

Define-se a seção de choque microscópica como sendo o quociente entre a probabili-

dade de ocorréncia de interação por partícula incidente e o número de alvos por unidade

de área:

(1.6)

As partículas podem sofrer interações elástice.s ou inelásticas. Um processo é dito

elástico quando a energia cinética total do sistema é conservada. Num processo inelástico

isto não ocorre. como por exemplo nas emissões eletromagnéticas (hremmstralung).

Para cada tipo de interação sofrida pode-se definir uma. seção de choque específica O

termo "perda de energia colisional" se refere à transferência de energia da partícula

carregada para o meio, através da interaçâo Coulombiana.

Pode-se definir também uma seção de choque macroscópica, que num meio homogêneo

é o produto da seção de choque microscópica pelo número de alvos existentes no volume:

~ [L-I].LJ = an v (1.7)

Esta seção de choque é o inverso do livre caminho médio, ou seja, a distância que a

partícula percorre entre duas colisões.

O coeficiente de atenuação de massa J-l/P de um material submetido a um feixe de

radiaçâo não carregada é dado por:

J1 1 dN
P = pN di

5
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onde dN/N é a fração de partículas que sofrem interações ao atravessar uma distância

dI, num material de densidade p. Este coeficiente, também chamado de coeficiente de

transferência de energia, depende da energia do fóton incidente, como pode ser visto

peh Tabela 1.1.

Energia do fóton (Mev) p.ip em cm2/g
0.01 4.6100
0.02 0.6110

2.0 0.0236
3.0 0.0207
4.0 0.0189
6.0 0.0168

10.0 0.0151

Tabela 1.1: Coeficiente de transferência de energia para fótons no ar [US-NBS 29]

o produto entre o número total de alvos por unidade de volume, a energia trans-

ferida por alvo e a seção de choque microscópica, quando integrada sob todos os valores

possíveis de transferência de energia. fornece a energia total perdida por uma partícula

carregada ao atravessar uma distância dx. Esta grandeza é chamada o poder de frea-

menta (stopping power) de um meio de número atômico Z e é definida como o valor

esperado. da taxa de perda de energia T. por unidade de caminho percorrido x:

6

ou, por definição

(1.9b)

(1.9a)

- veR. g'4P' .; .4Q,;'
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Ta11lb(~1ll define-se o poder de freamento de massa (mass stopping power) como:

s'"

onde I' (~ (l (kIlsidade do meio.

(1.10 )

Associado às colisú<'s defini-se um poder de freamento de colisão e às perdas por

radiaç;\o :tss()cia-se 11111 pod<'r de' fr<'aUl<'I1to radiativo. Somente através de colisõcs 11m

elét.ron t raasfer<' f'n('rgia localnwnte para o meio e desta forma lmmcnte o poder d<~

freamCIlí<' (le colisão contribui para a dose.
,

DdiIle-s<' o alcauc<, d(' 11lll dMrOll <1e cll(,J"gia E como sendo a distilJ1cia através da qual

ele deposi t.a a sua energia até ser absorvido pelo meio, ou seja, até que sua energia fique

aha.ixo <1(' Ulll ('('rt.o limite ou "cut off'. Na prática, para energias elltre .025 e 10 MeV

o alcauce <~ o yalor máximo de penetra.ção dus elétrons neste meio. Pela definição de

akallce pede-se concluir que o efeito de illterface atinge no méÍximo uma profundida<..i.e

<'<{I\i\";li<'lltc (lO alcance do elétron de energia máxima em cada meio. Matematicamente,

o alcance l' será:

A eIH'r~ia transferida é definida como:

E = R in - Rout +L Q.

(1.11 )

(1.12 )

onde os subíndic('s in (' md ref('f<'lll-S<' a ('ll<'rp;ia radiante que entra c sai respectivamente

d<' um dd<'rlnindao YOIUlllC. l:: Q (. a <'ncrp;ia líquida prov<'nicnt<' da. IIlassa de reponso

l <:riaç<lo <' :tni(lllÍlaçào <1<' partículas).

A dose a bsorvida em um meio (~ a energia impartada a este meio, por unidade de

massa:

7



(1.13 )

\

No cnso de partículas Dito ca!Tcgvdas, como fótons ou ne~tro:as,não é possível escrever

Ullla <'xpl'<'ssilo que rela.cione diretamente a dose absorvida com a fluência ou a fluência

de energia. Por se tratarem de campos de radiação indiretamente ioni::::antes, a dose

nllson'ida IJ:~() c::hí ligada diretnul<'Ilt,e n ('steH emupOH, luas sim, ÜM pHrtkulas carregadhH

secundárias, ou seja, geradas pelas interações com o meio. Para elétrons, no entanto,

esta rdn~'lo pode ser obtida. Os elétrons de um feixe de radiação podem interagir com

elétrons cIo meio, Tnas com muito maior probabilidade i~teragem com Of' átomos. A

maioria destas interações transferem apenus uma fração mínima da energia cinética do

elétron ill,ident.e. Um elétron r:om cnergia cinética de 1 MeV, por exemplo, sofre cerca

de 105 iuterações até ser absorvido na água [An 82]. Para um feixe monoenergético de

elétrons. a dose num meio material é dada por:

1 dT
D = III-( ---- ),.,,/ [.1.1\1- 1l.

II (LI'
(1.14)

\

I

As alt Cr;t~(-)('S de dose' ua pn'S('llç(t de' iut<'l'faccs, como foi discutido, se deveIu basica-

mcnt.(' a Itma a1t.eraçilo na forma com que a radiação é ('spalhada na presença de meios

de difercllte composição. Estas alteraçôcs ua dose têm como origem uma mudança no

yalor do "stopping power" devido a uma mudança de meio, c consequentemente uma

Illudança Ué! taxa de (i<-ca.imeuto do fluxo de partículas. Baseada na definição 1.14, a

Fig. 1.1, reproduzida de [Ga 78], mostra que alterações de dose como na Fig. LIa estão

associadas a alt.erações de fluência de partículas junto a interfaces corno na Fig. 1.1b.

8
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Fip;. 1.1: a) alt.cl"<lç()('s d<' GO::ie junto (l. interface, associada ao b) comportamento de

Ohs('nas(' pdn Fi~. 1.1 <ill<' '1\)('S<lr <1<' haver Ullla d<'seolltin1lidadc na dose nas viJl.-

iuha uça ~ (k 1lllla interface, o fi uxo de partículas é coutínuo.
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"Capítulo 2 - Discussão de Modelos.

Quaudo dois meios de números atômicos e/ou densidades diferentes são irradiados por

feixes de radiação, quer sejam fótons ou elétrons, o efeito de interface ocorre basicamente

dt'vido (~ llma mudança no padrão d~ espalhamento dos elétrons. Vale lembrar que, como

foi discutido nQ Capítulo 1, são os elétrons que depositam energia localmente, mesmo

quando o fcixe' primário é composto por fótons. Desta maneira, o estudo de modelos

que d('stTcvnm o ({(·it.o de iUf,('1'ÍllCl', f.llULO para fcixcH dc fóf.oIlH quanto para feixes de

elétrons sc faz nec~ssário.

2.1. Resultados FenOnle!1ológicos.

Exist~m vários metódos que huscam descrever teoricamente a deposição de energia

junto a ilü('rfaces d{' 1ll<.'i0S de número atômico diferentes, irradiados por parti cuias

• carregadas ou fótons. Os principais métodos fora..-n analisados:
i'
r

a) Em [Lo 79] Lowe propõe' um modelo baseado na teoria da cavidade de Spencer e

Attix [At 55J, a partir do qual é possível calcular a dose absorvida em um meio posterior

a uma interface plana (meio 2), em rdação à dose de equilíbrio no meio anterior a esta

interface tmeio 1), irradiada por feixes de 60 - Co. Neste modelo supõe-se que um

feixe de fútons incida perpendicularmente à interface, gerando elétrons primários, que

por sua \"{'2 podem dar origem a elétrons secundários. A dose a uma distância x da

interface é então devida à energia depositada pelos elétrons. Como o modelo de Lowe

nào leva elll considenlçào o retroespal1mmento dos elétrons, mas somente uma atenuação

expoucncial do feixe de radiação, não é possível calcular a variação de dose no meio 1

devido t\ pr('s('nça <ln interfaC'e, o que' limit.a sua aplicaçiio. O modelo foi comparado com

medidas t>xperim('ut.ais para as int.e'rfaces ouro-alumínio e chumbo-alumínio. O autor

10
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}aj~Sht o r<'sultado previsto por sua teoria para o valor da dose num meio homogêneo

com Rl' <'Hl'fH"t.eríst.icas do m<'io 1 (dosp de equilíbrio), e obtem assim valores para a

nlt C'rllçill l dI' dmw jlllll () /l iut.crflll'c', Estc~s resultados (~stào deut.ro do erro experimental.

b) NUlll coujunto de 3 publicaçõcs [VIl 77] [Vn 78],[Un 80), Ullnikrishnan procura

resolver () problema do cálculo de dose devida a feixes de elétrons em interfaces uti-

lizando n nproxinH\.çno de percurso .t<' comprimento equivalente (eqllivnlent patb length

approxiUlatiun), Esta aproximação consiste em admitir que um comprimento 1no meio

1 é equi"alente, em termos de perda de energia, a um comprimento 1 r2/'rl no meio 2,

onde "i ;, o alcance linear dos elétrons no meio i. O autor calcula a fra.ção de energia

que é depositada no meio e obtem uma expressão para a dose, A maior restrição ao

modelo S(' de\'{' ao fato de que a aproximação é válida somentc para meios de númere

ntúmico St'llll'l1HUltcs, O autor obtem também uma equação que pode ser utilizada para

out as geolllC'trias de iut.erfaces que não a plana. No entanto, permanece a limitação de

só poder-sI' calcular a dose no meio 2, da mesma forma que no modelo de Lowe.

c) Existe uma classe de problemas em transporte de elétrons onde a energia média

destas partículas está estreitamente relacionada com o número de colisões sofridas du-

rante seu percurso em um meio material. Para esta classe de problemas, a dose absorvida

a uma profuudidade :1' UO meio está relacionada com as correntes transmitida e refietida

após II colisões Un(x) (' bn(x)) [\\To 77J, [Fa 87]. Nestes casos, é possível aplicar-se um

método quc calcula R." ordem; de cspalhmucnto, ou seja, R.'l correutes acima citadas, para

obt.<'l'-st' 11 dost' absorviua a uma profundidade x do meio. Estas correntes podem ser

calculadas quando se conhece a probabilidade de que os elétrons S9fra.rn colisões num
~~ ._-~- ---------

intervalo de distância dx do material. Este m~todo p--ºde ser utilizado nos problemas

11
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f

I
I
'"f;

· de illterfac(:ls planas, com a limitação de que várias ordens de espalhamento devem ser

rn.kulildns para qllP S(' ('h~gu(l n. lUU l'('~ttltado nnal confíavel, jél que é ~rande o número

de colis('ws sofridas pelos elétorns no S(~U processo de atenuação. Como método analítico

é pouco prático e, 1111111cricamente 6 illferior aos mais si'I~plcs métodcs de ~Ionte Carla.

Ü métodu tmllb~m uào l<'va em conta a geração de elétrons secundários.

12
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UlU Modelo para Cálculo de Dose em Interfaces Irradiadas por 6o-Co.

Num t mlllllho li} H'cscutado ('111 [Fa. 87], ('aleulou-se a distril miçii.o de dose relativa num

meio subs<,<!ucnt.e a Ull!a int.erface plana irradiada por feixes de 60 - Co, utilizando-se

uma lllodificação do ílHhldo proposto por Lowe [Lo 79]. A motivação principal para a

sugest.<~o de lllodificações a este modelo se deve ao fato de que nele não é descrita uína

sistemiltica para o cálculo dos coeficientes A e B que aparecem na fórmula 2.1 abaixo.

Low(' apCllas su~('rp qlH' est.es ("()('ficicnt.cs devam exprel'lsar a razão entre as doses de

equilíhrio !lOS dois meios mas IlP..O a.prcsenta como calcula-los. Lá, estes coeficientes são

det<'rmilléHlos por Ulll lIjllst<' dos r<'sltlt.ados à dose de equilíbrio nesses meios, ou seja, à

dose sem li presença da interface.

o modelo proposto, assim como 0 modelo de Lowe considera que h dose total 110 meio

2 é <l<.'\'ida a t.r<'s font('s de cl{~trons:

a) elétrons gerados no meio 1 por fótons

b) détnms p;erados no meio 2 por elétrons provenientes do meio 1

c) dét.rons ,gerados no meio 2 por fôtons

Estas t n~s fouks <'stiio n~pr(,s('llta.das pelos três termos da ('quação abaixo,

(2.1 )

que raInda a dos(' l"<'la.t.i\'<I no ul<'io ~ (dose na presença da interface dividida pela dose de

equilíbrio). a uma dist.ância x da. illt.~rface. #•. f32 e fJ; são os coeficientes de atenuação

de elét.rons primários 110 meio 1, elétrons primários no meio 2, e elétrons secundários

no meio 2. respectivamt'llte. /3; foi introdl1zido Ilo nosso modelo em lugar de f32 por

cOllsiderar-se que os elétrons gerados 110 meio 2 por elétrons provenientes do meio 1 têm

13
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energia mais baixa que os elétrons provenientes do meio 1 e consequentemente valor

d'~ t fi . J - a (It/ph ), . ~ fi . dller('l1 ,(' para o coe Clcnte <le atC'nuaçao f'" {/t/pJt e a rUímo entre os coe CIentes e

absorção J(' massa Jos meios 2 e 1.

a modificação à teoria de Lowe aqui proposta apres<'nta uma forma de determinar os

coencielit.es A e B [Fa 87]. De acordo com a teoria da cavidade de Spencer e Attix [At
t~
rt.!

55]. a dist.ribuiçào de dose em UIlla cavidade está relacionada com a dose no meio em
.~ ;

\

<1\1<' ela '.':,tú ills('~'idé, por mH iat,or F, dmllmdo fator de Speneer c Attix, -i

ondt=> F é d<~do por UIlla equação integral, que pode ser resolvida numericamente, atavés

sec\llHhírio (ver eq. (2.1) c (~xplicaçiio acima), dSsociou-sc A e B com as soluções de

de interações sucessivas. Visto qu~ A se refere ao espectro primário e B ao espectro

t

I
I
1
t

I

F = Dcav

Dmeio
. (2.2)

. "

í. .••

primeira e segunda ordem desta equacão integral

OlHif' 5'(/1' e 5 111 l'd Hào os siopping powers da cavidade e do meio, e vêm dados por
I
t
i

~
F-

I
!

(2.4)

(2.3 b)

(2.3 a)
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_Z 1 r{l. T . '}. T'l.
S",cd(T) = f\. A IP(T) [ln( 2f2 ( 1 _;32)) + (1 - J3 )( 1 + 8 - (2r +1)ln2)}

I "*(T' r) fOZ 1\. , = 1 A,82(T' )

" I1 1 2. I 2r + 1 r - r 2r - r
(r - r' _T - (1 - (3 (T ))( T' In( T + 2 »

(2.5 )

(2.6)

I
I

7'(7'+2)
NüS ('qaaçõcs acima. T é a ('nergia cinética do elétron; 132 (T) = (1'+W e ~ é um

ctd-off d<' <'ll<'rp;ia. que no caso do 60 - Co foi considera.do igual a. 0.1 Mev. /{ é uma

COllstant(' que illdqwll<!<' do Uleio; Z e A são () númcro e a ma.Hsa atúmiea elo material.

A distrilmiçi\o de do::;c relativa foi céll~ulada p~lnL as iuterfaces ouro-alumínio e

alumínio-ouro. Foi possível reproduzir as curvas de distribuição de dose relativa em

função da distância da interface de acordo com resultados encontrados na literatura [Lo

79]; os valores numéricos obtidos não diferem em mais de 10% destes dados. A con-

tribuiç;io à dose devido aos elétrons terciários foi calculada e verificou-se que enquanto

a razào entn' as contribuições primárias e secundárias é da ordem de 10, a razão entre a

S('clllHltírin (' a tnciária <~ da ordelll de 1000, de tal sorte que a contribuição dos elétrons

tnciúrios à dose total <, desprezível.

Em reSUlllo. os m(~todos sellli-empÍricoH de tratar-se a deposição de energia junto à

interfaces. "lhn d(' partirem de <'xpn'ssôes fcnomcnolcJgicas para calcular a dose num

mcio, <'stii.o sujeit.os " iutÍmeras restrições. Por isto, optou-se utilizar a Equação de

Transporte. onde> o fent,llleno da passagem da radiação através da matéria é abordado

com uma maior consistência matemática.
t----
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Capítulo 3 - Modelagem do Transporte de Elétrons através da Equação de

BoltzmaUll.

3.1. A Equação de Transporte de Boltzmann.

:\. Teoria de Transporte é utilizada pa.ra descrever matematicamente o transport(~

de p.. rtícllJas através de um meio. Esta teoria é aplicada em diversas área..~, como

por ('xcmpll): na proteçào coutra L'adiaçào gama e neutrons em reatores nucleares; em

nstrofísic:I, para cMculo dn difusiio <l<~ luz através da atmosfera intcrcstc1ar; no cálculo de

transporte de partículas carregadas (difusão de buracos e elétrons em semicondutores)

(' IlO 11';111S1)(1I!.I' di' rndiaçiio, 011 s;'ja, IlO f'Ht.1ulo da p<·lld.r/1.c;íi.o elc' radiH,c;ií.o Wl ruatérih.

o prohkIlla ahordado neste trabalho inclui-se nesta última classe.

Eutào. para modelar o trausport.e de dét,rons através de meios materiais, as seguintes

hipóteses foralll feitas:

a) A fn'ql1(~n("ia com qllC' ocorrClll int.c'raç<><'s entre c1étrons não attHllicoB (~ desprezívd,

c) A dist.rilllliçilo espacial dI' ai vos Ilao vana durautc o proc<'sso dc~ peIlC~tração dos

d) Não existe dependêucia. temporal no modelo,

e) Não C'xist C'lll ions no Illeio, (' Ilcuhulll campo externo é considerado.

Sob cst.as hipóteses a equação de t.ransporte assume a forma

n,..V cP + 'f.<j> = [CO dE' 1dH' L,c(E' --+ Ej U' --+ U)<p(r, E', n') +s
Ju 411'

1G

(3.1a)

I "1
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t,' (' o fluxo angular (também chamado fluxo no espaço de fase) de partículas com

posição entre r e r +dr, energia ent.re E e E +dE e direção de velocidade entre n e

n+dO. ~(' é a seção de choque de colisão, 2; é a seção de choque total (soma das seções

de choque de colisão e radiaçào).

Seja IDa i8).

(3.1\')

onde f (~ a distribuição de probabilidade que caracteriza um espalhamento dó. partícula

da direçàn n' para a direção 12 e c é o mimero médio de partículas secundárias emitidas

I
\

num eVt'uto de colisão de uma partícula incidente com energia E' e direção n'. Pela

hipóteses a) e c.), 2;(' in<1epende de </>' e portanto a equação de transporte (3.1a) é linear.

5 repre:-;cut.a o t.ermo <1t' fout.e.

Exi~t(' Ullla grande dificuldade ('Ill obter-se soluções para a equação de transporte na

forma d('~<Tita eIll 3.1a. por se t.rat.ar d(' uma equação integrodifcrencial Iluma função

COIll ~ei~ ~rallS de lilH'rdade. Soluções exatas só são conhecidas para ca.sos muito es-

peciais. a:-;sim COIllO solllçúcs lllmH~ricas. Véirios tipos de simplificações e aproximações

foram propostas para t.ratar o problt'ma: expansões assintót.icas, limites de difusão e

simulações de I\lontc Carlo, são a.lgumas das técnicas ut.ilizadas, e que são discutidas a

ao longo deste trabalho.

A lltilizaçào da equação de transporte para modelar a passagem da radiação através

da matéria dat.a. da década de 30. Em [Bc 38] Bethe, Rose e Smith desenvolveram uma

teoria <1t' e:,palhameut.o múltiplo pa.ra dt~screver o transporte de elétrons através de alvos

fiuos. A partir de uma s(>çào de chociue conhecida, iIld~pendenteda energia, os autores

17
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t.'staciomíl'Ío. Éobtida it distribuição angular de elétrons após atravessarem estes alvos.

I
Est.a~ soll1\õ('s silo v:íli(las ap('IlflS para llH'ios homog~lleos p. <1e peq1H'na expeSSllra, já que

a aproxiIl1a<';;\.() para pequcnos imp;ulos SI') vale nestes casos. Lewis [Le 50] desenvolve11

11ma teori,l lc",Ul<io ('lll conta. a dqwndência energhica no problem2- pro~ost() por Beth~,

~illlplc~llll'llt(' toltl<llldo a perda. d(' eungia como 11ma função da distância atravessada

pela p<lrtíc11la uo meio. Em lugar de utilizar lima aproximação para pequeuos ângulos,

() at~tor 11 li lia o 1imi t,(' de difllsilo da. ('(l'mç:i.o de !3olt;l,lIlétUll. Desta forma, a.'i HolllçõeH

obtidas "ia ('Xllllllsito ('lll polinômios de Legemlre são aplicáveis apenas a problemas com

fraca dq)(,lldZ;ucia t-:,ugular, (omo por exemplo penetração em meios infinitos ou .semi-

infinitos. Como a dep~dência angular no limite de difusão é fraca, uma solução para o

problema requer que apeIlas as prImeiras ordens da expansão seja calculada. O r-álculo

dos ,'odki('llt<-S c'm t<'r!llOS dos POIÜ!tUllios de Legendrc se torna ha.'it~I1t.(~ complicado

após a t<'rccira ordem, e o autor calcula a distribuição espacial dos elétrons apenas nac;

ordens lllais baixas. Ainda na d(~c(\,da de 50, Spencer [Sp 55], seguindo a prescnçao

de L<',,,is, utiliza-se da aproximação de difusão a uma dimensão espacial (ver eq. 3.2

abaixo), para estudar a dissipaçào de energia de uma fonte de elétrons inserida num

de "ohml(',

A1<', (,lItito llH HOIIlÇO('S obt.idas ('ram ap('Wts fortllaiH lWtS Spew:er ol,telIllllll conjunto de

onde,.; c', a disUlllcia atravessada pela partícula e N {~ () número de átomos por unidade

(3.2)Dó J I I I-.. +v.'V1J=N [<i?(;r,v "s)-4>(x,v, ..,)]E(lv-v i)dv
Ds

meio mat<'l"ial.

l~

equaç()('s acopladas, qne resolvidas lltll11cricamellte fornecem a distribuição espacial de

energia dos elétrons, A comparação com resultados experimentais tem uma coincidência

18
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mas é limit.ada. a meios infinitos e homogêneos, e válida somente para energias

nt~ t11lH poucos 11(\\'. Spellc'{\r (' FallO (Sp 51] URaram a nleRllla técnica no estudo da

pClletraçi\o de raios X na matéria.

Pa l'till<io d('stas aproxilllaçúcs para trall~porte de détrous C~Ill meIOS llOIllogéneos.

alguns autores [De 74J, [Ga 78], [\Ve 85], lSt 86], propuseram soluções para interfaces

planas. <111(' silo c\xC'mplos simples ele meios não homogôneos.

Gmth [Ga sOJ. por ('xcmpJo, ut.ili7.a-sf' ele um I!locleio simples ele difusão, baseado no

modelos de Spencer C\ Lewis e truncando a expansão em Polinômios de Legendre no

knllO de ordelll 1. para c'st,ucia.r as variaçi)('R d(' dose pre)ximH.H a iuterfac:c~s irradiadas

por feixes d<:, raios X. Utilizando condicões de contorno apropriadas para o fluxo e a

dosC' !la inkrfacC', o que (j leva. a admitir urna aproximação simples para () "stopping

po\\"el'''. o mtt,or o!>t<'m fatores dc' variaçiio de dose que são ele 20 a 30% iuferiores aos

previst.os pelo código de Monte Carlo rOEM {Ga 75]. A sua aproximação não leva em

conta a depeudência angular e é válida. somente no limite de difusão, ou seja, baixa

energIa.

'YeruC'r (\VC" 85]. aprC'sentou um modelo para calcular a variação de dflse na VIzm

!lança ela inf,erfacc' cilllllll,o-t.ceido. para feixes t.erapêut.icos de elét.rons (energias entre

lU e 30 Id(',·). O aut.or faz uma. dist.inçii.o <'ntre o feixe primário (' o feixe lateralmente

('~p:l1lt"d(l (f('ix(' qH(, I1lli p:traldo :\ illl('rfan'), (' aclllÜt.c· CpIe est.(~ f"ixc! sC'ja responsável

pela deposiçüo de C'1l('rg;ia na mesma. üs elétrons secundários não são levados em con

sideraçào. \Y('ruel' ut.iliza. a fórmula de Bet.he para calcular a distruibuicão de elétrons

no feixe lateralmcntC" C'spalhado e relaciona esta distribuição com o chamado fator de

pertubaçélo de dose (rdação C'IltrC' a dose com e sem a presença da interface). O autor

ndlllite '111" os e!t'·trollS stÍ c'lltralll para ('st.e feixe fW suas ener~ias ficarem abaixo de

um determinado patamar, que é escolhido de tal forma quP. os resultados teóricos se

19
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ajust('lll aos dados experimentais. 11esmo assim, ocorrem discrepâncias da ordem de

50% no faJor de pertubação de dose. A Fig.3.1, reproduzida de [\Ve 85], apresenta estas

('( li11 I)(\ l"(\ ,( ll'S.

AI Cu
I

Vacuo

oa 10 11 20

\
\

\
\

\ ,
\

\
\

\,,,
\

\
\

\
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02

04

(e)

02

i
I

Fig. 3.1 - Comparação entre os resultados previstos no modelo de \Verner (linha

pontilhada) (' resultéldos experim<'lltais [K1 82] (linha cheia). 6.D / D é a dose relativa e

t>~:: é a distállcia da. interface vezes a densidade do meio.

Na St'çilo seguiute será discutido um modelo baseado em soluções exatas de um caso

<'spl'<'ial (la equação de transporte.

20
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3.2. l\lodelo Proposto.

ProPÚt'-S(' moddar () trallsport<' de détrons incidentes em uma interface plana (ver

Fig. 3.2), obtendo-se o fluxo destas partículas nos meios 1 e 2, como solução de um caso

especial da equação de Doltzmann descrita em (3.3).

MEIO 1 .'01

Fig. 3.2 : Geometria de Interfa.ce Plana. g(J-l) e h(p.) são o fluxo transmitido para o

meio 2 e reftetido para. o meio 1, respectivamente.

A interfac<' plana adlllit,<, simdrias <IH<' p<'nnitcm tratar o pro\Ji<'IlW eIllllJIla dimcnsão

espacial. O!>S<'lTa-S(' q{1<" j(L que o efeito de interfacc se estende apenas a distâncias cur-

t as da nl<'8l1la. e port.ant.o (~ um fCllt>IllenO local, qualquer interface, desde que não apre-

sente quinas, ou seja., descontinuidades em sua derivada primeira, pode ser aproximada

relat.ivamente hem por um plano.

As sq?;uint.es aproximações foram fcitas:

fi) aproximação monoenergética

b) meios isotrápicos e com simetria plana

21
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Com ('stas aproximaçôes o lIlodelo é descrito, em cada lado da interface ( localizada

elll ./' =O). pda ('(l'tnção d(' transport.e abaixo [Co 33]

dcP. C fi
11-/. + 1;(:1', I'/') = - </;(X,fL)dfL

I .. /' 2 -I
(331

oude o(./'. I') (', o fluxo de ('l<'~t.rolls na pOSlçao x com direção do vetor velocidade fi

(/' = ('().~fI). (' (~ o uúmero ll1(~dio de partículas emitidas por colisão (' (~ dado por:

(3.4 )

t l!l:-cl'Ya-s(' qUI' pda ddiuiçi\o JA (' < L

No APÊNDICE 1 aprEsenta-se uma discussão detalhada das aproximações utilizadas

na ohtc11,;IO da <'quação (3.3) a partir de (3.1a).

Uma amílisl' dimcusioual de (3.3) mostra que </J(x,j.t) tem dimensão [L-4TM- I ] ('

portanto E Ó(.1', I") tem a mesma dimensão de densidade de fluxo como definido em

(1.2). scndo c11tilo proprocional;\ taxa de dose dj? (ver eq. 1.13).

o mo<l<,lo cOllsiste CIll aproximar a interface por um plano dividindo dois meios semi-

infi11itos. No m<'io 1 ('81.;1. localizada a fonte de radiação. Como o fenômeno de intcrf'ss<'

('s/.iÍ lo(';t1iza<io Ulllua regiilo bClll prúxima à interface (distán<:Ías da ordem de algulls

line caminhos médios), supos-se que a fonte esteja localizada no infinito. Admitiu-se

conhecido o tiuxo retroespalhado para este meio (h(f.l) na Fig. 3.2). Uma aproximação

da solução do problema no meio 1 resume-se então à solução do problema clássico de

11illle [Ca Gí']. Calculou-se o tiuxo incidente no meio 2 ( g(f.l) na Fig. 3.2) e utilizou-se

cst.(' \'alor como cOlldiçào de cont.orno para obtenção do fluxo no lUcio 2. Neste meio.

admitiu-sI' (il1e o tiuxo t.cnde a 7,('ro a <1i:.:;t.ândas muito grandes da intcrface ( x -+ +00).

Uma aproxima,çi\.o da soluç.úo do problema no meio 2 rCSUIllC-HC então à solução elo
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problema clássico de Albedo [Ca 67]. Obtida uma primeira aproximação para o meio

2. utilizou-se o valor dest.a em x = Ocomo sendo o fluxo retroespalhado para o meio 1.

proredeu-s<, d('sta forma a um m~todo iterativo até que fossem obtidas aproximações

COlly('rgcntps parn mnhos '-lS meios.

As cOlldiç(')('s d<' COllt.orllO impost.as aos problemas podem ser descrita'! matematica-

ment<' do sq!;uint.<' modo:

No lllcio 1 - Prohl<'lllét de tvlihu'

(3.5)

.-\ primeira (·(mdiçii.o illdicét que a fOllt.e de radiação está localizada no meio 1, a uma

grandf' dist.ância da interface. A segunda condição indica que admitimos conhecido o

fluxo ret rocspalhado para o mcio 1.

No Illcio 2 - Probl<'ma de Albedo

</>:z( O, ",) = 9(/1); IL > O (3.G)

A primeira condição indica que a uma distância muito grande da interface, na direção

opost.a ú fonte, o fluxo de partículas t.ende a zero. A segunda condição indica que, assim

-.
como para o meio 1, admitiu-se conhecido o fluxo que entra no meio 2.
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3.3. Solução dos Problemas de Millle e Albedo.

Cada Ulll dos problC'lllas descritos lla seçào nllterior possuem solu<;<>es allalíticas, que

serão descritas a seguir. As soluçoes obtidas são válidas para c < 1, ou seja, para

meios (l !>so1'\"edores de partículas. Os superíndices 1 e 2, quando colocados, indicam o

rcspl'cti\"() lllC'io.

Par:1 ()S 11l<,j()S i I' 2 I'stas S()iUI,'Il('S tí"1I1 11. fonlla

<Pt{:1" .11) = l;'(~+ (/l )crp{ -;1" / I/J ) + (lO-V'(: _(I'. )exp(x / lIci ) +1° A1 (li )t/J~ (J.l )exp( - X/li )dv
-1

(3.7)

e.

(3.8 )

onde' I,'o± I' 1.'" 8:\0 alltofulll./)(,s da ('q. (3.3) com antovalores ±1/o e 1/, 1/ E (-1,1)

1.'" ,;
.1"

onde

C1/(J
I/'O±(J') = ---

2( 1/0 1= 11)

cu 1
V-'"( 1'.) = -P(--) + À(u )b( 1/ - J.l)

2 I/-/l

('lI fI dJl
,\( 1/) = 1 - -? P

~ -1 li - 11
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e P indica o \"alor principal de Cauchy da integral.

As soluçcl<'s (3.7) (' (3.8) S<l.O obt,i<1as pelo método de s<'paração d(' YariáVf~is e a de-

p<'ll<l(~llri;1 <lll~nlar d<, (1) pod(' s('r ('alenla.da ('xplicitallwnte para qualquer valor de (), e

sendo nssilll estas soll1çi:ws Hão fiClIlll rest.rit.as às sil11plificaç(-)('~ COlllllUlpnt.p utiEzêdas

COIllO él ilproxilll<lçéio para !)('(I1l<'1I0S illlP;l1los ou a a.proximaçil.O de difus~io.

D<'lllOllstra-se que as autofullçcl('s elll (3.9) e (3.10) formam uma base completa, ex-

istin<1o r<'lél,ú('s <1<' ortogOllCl.1ida(le <'l1tre (,las [Ca. 37]. Considerando-se conhecidos os

fluxos <'ntrant.es nos meios 1 e 2, h(fl) e g(p.), pode-se obter expressões para os coefi-

cientes d<, <,xpansão Qo± e A.( v) utilIzando estas reiações de ortogonalidade:

t d,tlV{fl)l/'U-(ll)l/'v(P.) = cvv()X(-Vo)~'o_(lI)lu

r' d,dF{fl)l/'v'{JI)I/'v{fl) = lV(l/)N(lI)l/- l h(lI' - 1/)
.lo

Por exemplo. para (1~+ tenl-se:
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(3.12)

onde:

('1/ 1
l'V(l/) = -.--

2( l/O + /1)(1 - c) .\ (-/I)

C7rlt
OU') = an~t(/,n( 2"\(J.l))

c.

Estas integrais silo calculadas lllunericarncnte. Como são intcF;rais do tipo Cauchy,

a singularidade é tra.tada analítica e l'ieparadamel1te, de modo que a parte da integral

calculada nl1llU'ricamcut<' sf'ja regular. Estc cálculo foi validado utilizando-se a pro-

pricdadt' de orlop;Oll<llidade das auto[llnçú('s: por exemplo, se l1a ('(I, (3.12) tomar-se

g(//) = /.',,(//) ellliío (/1I1~:! = 1 ,PC1;1 ('q. (3.111». 01>scrvél-se que os n'sllltados obtidos

1ll11llt'rirmllt'llll' diferelll llO míÍxilllO ('JIl 2%1 do teórico, co1ll as diserdizüc;i)cs (~IU Jl (~ /I

que foram utilizadas.

Os aut.m"alores ±lIo (' l' em (3.7) e (3.8) são reais, e isto é conscquência de ter-se

tomado c < 1. Se c > 1, estes autovalores são ima.ginários puros e as soluções têm

a forma de' uma onda plana. Neste caso o fenômeno descrito não é o de penetração

de radiação iouizante na matéria e sim o de propagação de onda. Reitera-se que neste
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úIt.imo C(lSO n clc'finiçiio 3.4 mio é mais vlí.lida, jlí. que lt mesma sc> C~ vlilida para particulas

cujo livre camiuho 111l"dio ~.i('ja llluil,o maior que () SC'Il cOlllprinlC'Ilt.o dc~ onda. [Ou 78\.

:\. forma da solllçilo para. i, equaçiío (3.3) depende também ele outras hipc)teses fcitas

('lU rdaçilo ,10 pa.râllld,ro adimeusioual c, defiuido em (3.4). COIlsideroa-se c ccnstantr

no intClTalo de cllC'rç;ia de illtere:sse. Est.a hipótese bas(~ia-se no fato de que, experimen-

tallllC'lItl'. )lar" 1Ill'ios ele baixo llÚlIlC'rO at,I>111i('o, obsC'rVlt-flC <[IH' [Au 821

T
'f-,,/'f.,c = (Z +1.2)-.

SOO

ondc' ~" (', a Sl'çú.o dc' choqul' de racliac;iio, ~(' a seção dc~choque dc~ colisão, Z () número

atômi('o do llleio (' T a C'uergia ciu(,tica da partícula. A expf(~ssão acima, junto com ::t

defilliçiio 3..1, lllostra. CI'!{' 1lI1111 illt.('l'\'a.1o dc' {·uergia. ent.re 2 e lb Mc'V, c nii.o varia mais

do qlll' 10%.

Por out ro la do. existe na li t.('r<Üura t,enta.t.ivas ele obt.er soluçc-lCs para. a c~quação (3.3)

com c ,'ariávf'1. NUlll conjunto de t,ri:~s artigos, Larsen (La 811, [La 82], (La 84], propõe

(' = .f( J'). onde: :r é a profundidade que a partícula penetrou no meio, e para algumas

f(.r) dI' fol'll t:1 si 1Ilpl( 's, o 1111 t.or obt,( '111 soh lI/lC'H fOl'lllllis do ti po df' (:L7) 011 (3.8). Nf,

('lltauto. para estl's casos os llutov,t1orc's 1/ c' I/O paHSéUu a depeuder de ;/;, e por isso niio

SI' COIISI'!.';\\(' d('tllollstrar Cfue as alltorllllÇúC'S do t.ipo (:3.!)) e (3.10) fo/'mam lIUl (:OIljIlUt.O

completo c1<- soluçú('s. Não se provando a. completeza, não é possível obter relações

de ortol!;ollalidade do t.ipo das de~.;crit.as em (3.11), quI' Hão ncc:eHsárias na obtenção de

expressúcs colllo (3.10) para. o Ciílculo cios coeficientes de expansão. O autor não prova

também a unicidade da. solução, o cllte culoca dúvidas se de fato a solução proposta

des('l'en' o fcntllll<'nO CJlU' se' pn't(,llClc' modelar.

'J-_I

--.---'-----------.....:----_3••__k...Z$l!I!f!!l!'lttl!.4Ml1iI1l!.. - ..!!!!!-..- .. ,!!I!,,~II!!!.LK.~.,
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3.4. Soluções para o Problema Proposto.

De fato. lW~ condiçúcs de contorno (3.5) ou (3.6) para a cq. (3.3) Y(J-l) e h(J-l) nao

sao couhecidos. Dest.a. forma, para obt.er-se os valores dos coeficientes de expansao

ti t ili7.()u-~(' () Scp;llillh' lw"t,odo ikrativo:

(1) IlliciallllcIlt<' tOlllou-se h(p.) = O(' o!>t,eV(>-se a soluçii.o <P1,d:r,ll) de (3.3) e (3.5) para

(J lllcio 1 (--('0 < ./' < O).

~ b) Fez-se y(/t) = 4>1,I(O,ll) Il > O(' oi>t.<~v<~-se a soluçã.o <p2,d.r,ll) de (3.3) e (3.6) para
~.
'i\

o uH'in ~ (O < ./' < lX)).

c) Fez-se h(p) = 4>2,]{O,Jl) ; 1I < O e obteve-se a solução <p1,2(:r,J-l} d~ (3.3) e (3.5), numa

segUl~d(l iteração para o meio 1.

d) O proccsso i tnativo continua a te" ohte'!"-se ulIla cOIlv('rg;<";11cia <plP. obe~dcça:

(3,13 )

o subíndice i indica o meio para o qual o fiuxo está sendo calculado (' o subíndice 11

;1 i tCJ':l<Jío ('lll quc ('sl.(' nílcl110 (" f( ,i lo. f oi iw!ica l1um I.o!('rillwia para o 1!;rall de~ precisão

do procc~~o. ()I>~(TVOII-S('(J11(" COlllO ('SIH'r:ldo, a. conv('r1!;(~ncia do lIle~l.odo (, mais rápida

11 grl1ll<ks dist ilucias da int,('rfac<' c mais kul.a Pl'l')XilllO a da, já ql\(' f. na interface que

ocorrc lll11a mlld,lllç(l brusca nas propriedades espalhadoras do meio. ror isso tomou-se:

(3.14)

o fluxo ;ulp;uhlr ó( ,/: .1") foi calclllado nos meios 1 e 2, para diversos valof(~s hipotéticos

dc ('\ (' ('2. (,lIl lrill<!O os (':IS0S ('11l qll(' ('I < (''2, c, = (''2 (' (', > C'l' EIJl I,odos os casos foi

utilizado () sistema de uuidades cy:;.
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ÜbselTou-se que o processo C01lverge em todos os casos. No entanto, como pode ser

\'i~to uas Fi~s. 3.3 (l 3.8. a ('ol1v('r~t'lI('ia é mais rápida para vrllon's menores de CI. A

t(l!('r:lllci:, fo! foi tOlllada i,l.!;lIaI a O.OU!. Est(· n·slllt.ado .ir! era ('sIH'nulo t,('oricarrwI1tJ~o

"isto ([11<' Y:l!orcs mC'llon's ele (O illclicam lllWt geraçiio menor de partícnhs secundárias.

c COllsc'l/nclltcllH'Iltt- lIum maior al>sor<;:"io por unidade ele livre caminho médio, o ({IH'

Af: Fi~~i, 3.9 a 3.14 mostram o pro('(~sso de conv('rgt~nciado fluxo angular 4>(x,p.) (~

do Buxo illtcgrado cfi(.I') para um ('aso ('m que C] < C'l' Observa-se que a convergência c'~

mais nlpida i<mgc' da illterfac~ e mais lenta próximo a mesma. Ist.<> se deve ao fato (l<.

qll(' (~ na intc'rf:H'p C/lH' ('. intro<illzicla uma. pertubação, ou seja, o fluxo proveniente do

out ro mcio, SOUH'Ut c para. H = O o fluxo angular é coUtÍllllO entre o~; dois meios. Para

fi = O. (l tlllXO allglllnr sofr(' um pr()('c'SSO l'icIaelhantc é!O de ldraçiio de lllz ao mudar d('

To< 1<1 S <l S <l proxim<l(J)('s u11lw"ricas oht.idas foram su!>Rti t uídas CIIl (3.3) para avaliar a

precisii.<) <1<) lll~toc lo ulll11úico II tilizado. O erro má.xilIlo encontrado foi ele 1%.

As Fip;so 3.15 a 3.17 mostram os valores do fluxo angular para diversas combinações

<h~ ('1 c' ('2. apús acollv('rgi'llcia. De uovo, observa-se que quauto Ill('nor o valor de c.

mais rapic!<Illll'I1tC' o fluxo elc'cai a cada livr<' ca.minho lll<~elio 1)('l"COlTiclo. A partir desta

obs<'l"yaçiio ('oncluiu-sc' (pie, l'iuficic'utc'Ill<'Ilte afastado da. iut('rface, a cada livre caminho

m~dio o fluxo deca.i por um fa.t.or C;I'p( -1/l/o), onde l/O é o autovalor discreto obtido nas

soluç()('s (3. '7) ou (3.8). 1/0, q u<' Cl'it.:í rdaciouado com c através da <'<Iuação

(' o::
2

IIO/U((VO + l)/(vo - 1))
(3.1!j )

pode c'ut:lO ser iut('rprdado como llIll fator adimensiollal de atenuação para elétrons. A

Fig. 3.18 mostra a d<'J)('l1cl~llCia de (' com vo. Pelas Figs. 3.1G a 3.17 observa-se também
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j
i
i,

I

\
I

quc. <1(' IItlla forma J.,!;('fal, () fluxo para freute (</>(X,/');Jl > O) (~maior do que () fluxo

l'<'tl'()c:,pnllwdo (o(;r./t):/l < O). Isto ('ra cl(, se (:sp(lrar, j:-í. (PW o froIlt()('spalham~nto (.

lllais proY:ín'l do qll<' o ret,rocspalh:llllcur.o. No eutant.o, para ("1 < ("2, ainda no meio 1

e pr<'>:~\itllo a intnf:lC('. esta sitllaçiío se iuvert.e (ver Fi~. 3.10). Ist.o ocorrf' porqll~ rlf'stC'

caso o lllcio :2, por scr lllais C'spallmdor, fUllciona COIllo UIll gerador de partículas retroes-

pallmc!ns para o llleio 1. No ca.so inverso. ('I > ('2, ist.o não ocorre (' o fluxo "foward" (~

S('Illpre 11I:lior qlH' o fluxo rcr.rO('Sflillltado !lO IllC'io 1 (v('r Fig. 3.17). Ohs(·rva-sp. flÍJl(1;,

que qu:uüo llH'uor o valor de c, lllenor é a. proporçào do espalhament.o por grandes

:lnp;lIlos. ES!:1 o!JS('l"\';t,:io coincid(· Col1l dados (~XI)(·rilllC'l1t.nis d(~ ql1(' mate'riais de haix()

lllim('l"o :1!('l1uico (' d('llsidad(' t.t'lll !><Iixo valor de c, e couscqucntelll('IÜe retroespalham

I1H'l}()S particulas do que llmt.eriais mais pesado".

COlll\lill'fllldo-se as Fi~s. 3.1G c :3.17 ('OUI a fi,l!;ura 1.1. oI>S(·J·va.-S(' qU(~ () cOlllportauwnt.o

de ot.1' ,li! (~ o mesmo uos dois casos, ou seja, o fluxo é contínuo na interface mas sua

deri"ncla uiio. () quc k",l a. uma dis('outilluidade na dose.

lTtiliz:lIldo-s(' a definição usual dt' dose n'lativa [Lo 79] [Ga 75], WlIlO a razão entre

ÇJ(.r) qualldo cxist.e_ a iuterfac~ ~ <1>(:1') qnando o melO é homog;ênco, calcnlou-se est a

~rn1H1<'Z:l (' O!>S('l'\,Ol1-S(' :IS alt..('raç(-)(·s d(' dww devidas a PWH(~Uça da. illt.('rfa.n~ para alg;ll1ls

\'édol'l'S !l'!'!"('s('\ltati\'l)s d(' ('I (~(·l. Os 1('slIit.ados ol,t.idos est.úo lWS Fi,l!;s 3.19 a 3.21.

I ('2. lllaior (~ a contriJ>lIiçii.o do re!.r<H'spalhalll('uto (/l = -1) ua interface. Esta observação

só pode SlT feita porque a dependé;llcia. angular da solução (3.7) não é truncada, como

(. feito llOrlllainl('ut<' quando ('st.a dqH'lldt'ucia é expressa em tc~rIIlOS dos polinômios de

Legcndn'. As Fig;s. 3.20 e 3.21, representam tipicamente as dos('s relativas no meio 1

para casos (,lll que ('1 < ('2 (' ('I > (''l. \'('Sl)(·ct.ivamcute. ()bs('rWI-H(~ <tIW uo primeiro caso a

dose relativa sofre Ulll illlm~nto pn')xilllo a interface, e que no Regundo caso ela sofre uma
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dilllillt1i~élo. Estes fatos coincidelll «Ilalitat.ivamcllt<.' ('OIll as o"s(,l'vaçôes f'xperimentais

constantes da litel'atmél (v('1' Illt.rodlt<~iio (' Fip; 1.1). OhS('l'Vâ-S(' ainda ql1f' a distâncias de'

é1pr()Xi1ll(ldéllllell~C d('z !in'(' céllllill!los lll<~dios da lnte'rfa('(" a dose' /' (l IlH'SIlW qll(' seria 11<1

intcrfil('('. Est(· resultado, ~ ('olTo!>oréldo por dn<1os ('xp<'rilll{'utais ('Xist<'Ilt<'S ua literatura
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g(lI) (T/(M L--4)]12.------------ -..

10 f-- .....••..•- -- ---..•.•.•.-.-.--.----------__--I

8 f--.----.--.----

6 f-•.---------- ~

......_--------------------~

•
• • • , ~ •

O • • I I

{) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

. iter= 1 + iter= 2 • lter= a D
lter~ "

1

Fig.3.4: Convergencia de h~)
cl=O.425 c2=O.999

•4'

h(lI) (T/(M L....4)]
2 r----------------------,

i~ -. •I
1.5 -.---.--------.---------------1

1 -- ..-----.-.-..--..-..-----..--.-....- ..--.--------------1

0.5 f----- -- ----.---.- -- --.------..----,------------1

OL--_~I_~_ _4___...L_1_----4-1 _--4.'_---...'_-..'_----',_----' 11
;.

-1 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -o., -0.3 -0.2 -0.1. '·0

. lter= 1 + lter= 2 • lter= 3
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Fig.3 ~5. €ônvéFgencia) de go/J.}
cl=O.695 c2=O.999

lha) [T/(Y L...4)]2.5,---------------------.

2 ------.-----.-.-----------------1

1.5

.._-----------1

1 --....------

li
0.5 ..---.-..-...•-.--.---.!I----.~... '-

o

« •o •.
•o

o ~

o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

. lter= 1 + iter= 3 "iter= 5 o 1ter= 7

Fig.3.6: Convergencia de h(r)
cl=O.695 c2=O.999

h(l.l) [T/(Y Ir.)]
1.• ......:-:.....:.....:....:..--..:....:...-----------------.,

1.2 ...----.--.-.-.•--...--..--*---*-___*"--...------'l'

1 .-.._.-- _ ..---..- --_.-..--.------------1

0.8 -..---------.
_________________-4

0.6 - -- -.- ---.-.- --

0.4 . .._._._._.~ .._.._~. ..4_••__• __•• _.·_·_·__••__--••-----

---'---'--

0.2 --..--.--- ..--.-.-------.--. .---------------1

oL--JL-----lL.---l_---L_~_ ___L_ __L_ ___L._ ___L._~ li

-1 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -o.. -0.3 -0.2 -0.1' -o

o lter= 1 + lter= 3 * lter= 5
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Fig.3.7: ..GQnY~ltg~~~,~ª_die~~~~~~i;~r
cl =0.986 c2=0.999 '1--

g( ) [T/(M Ir.)]
1.6 r---------------------------,
t ..( ~-..--.-.~---___.---* ---.--~*---:*---*---*---*---*---I

1.2 1'---·---·~·-··-__&_--_o·--·--__g_·-_tO---10-----;09---&_~--_e_~-_ea

1 -----"1i--------·jr-----.--....,.--"•.----.,.....----."'..---,..---------4l
0.6 ---..----...---------------...---.------------1

+ + + + +
0.6 .- ..----.± ---..-.-±.---- -±..----.-.--±-------------------1
0.4 ...-----.-------------------------1
0.2 f------•..~--_._-.------.---

01 , , I , , )J..
O 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

ller: 1

x ller= 9

+ lt.vr= 3

o lter: 11

Dite... 1

Fig.3.8: Convergencia de h(P)
cl =0.986 c2=O.999

h( ) [T/(M 1.-4)]
1.5

~ ~ ~ ~ ~ 4
~ ~ ~ ~

x x x x x x
X x x

1.2 --_._.-_._.------------
o o D o o o

D o o

0.9 --'----- ----
.- .- • • • • •.- .-

0.6
____o

O.3 ...--.---l'--..-----~-..-----.-----+---.--....--4'.....--.-.--.-f'--T--

I I 1 ~
I I I Io

-1 -0.9 -0.6 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1' o

+ lter: 3 • ller- ~
o lte... 1ller:: 1

)( ller.. 9 o ller:: 11 6 lle... 13

I "1
, I I 'I 11 I I ,



Fig 3.9: Gonvergenciâs;paraY.l--1
c1-0.9866 e 02-0.9999

fluxo angular (TI(M LA4»)
4r-----:~------------ ---,

1

3 -----'---------------__~,
2 ------1--J'--------------------_-J

___________o , ~ ! ! ! ! ! ! ! A A A I I A I
• + + * + + + + + + + + +. . . . ~ . . .

108

OL----JL----I----I.----L----J..._--L._--L._-J.._--.1.._--J

-10 -8 -e -4 -2 o 2 4 8

profundidade em unidades de le.m.

. Ite,. 2

)( Ite,. 10

+ Ite,·"
.. Ite,. 12

• Ite,· e
.. ,ter. 14

a It.,.. e

• Iter·18

!.o.m • livre caminho ...dlo

Fig 3.10:Convergencia paraji=-O.5
c1-0.9866 e c2-0.999 '

4 f;.:.:lu=~=o_=an~gu=l.::.:.:ar-:(:.._T_/(:.._M_L_A_4.:.:.)I _'I

,---_.._---,-_.-13 ,-.. , -,- - ----.--- -.- ----.--.----.,
2 ----......------------------i

. , , , a ! ! ! ! ! ! I I ~ A I B
1 ---- I + ... --r-'--=-+~+~+-....... ----... ----+-+-----...if-----;+i---i

01-_L----...IL.----1_---l_---L_---1._-.L_---J.._--L_--'

-10 -8 -6 -4 -2 o 2 4 6 8 10

profundidade em unidades de I.c.m.

Ite,·2

)( Ite'. 10

... Ite,-"

4> Ite,- 12
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A Ite,- 14

o Ite,- 8
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Fig.3.11: Convergencia paraf-O
c1-0.9865 e c2-0.999 ~

fluxo angular [TI(M L"'4)16..---..;;...--------------------.

.. ._..-._.- - -----.- - - ..-.--------------------1

,

108~ ~ ~ o 2 .. e
profundidade em unidades de I.e.m.

-8

•2 -.-- .....-----.-....I.--..,--------------.-------.-----~, , , , , I ! ! , , ! , , , ,
. : . . . . .. ..

oL-----L_----L-_--l-_-L--_..r..-----"_~~_L.__.---LI_ __'

"10

. lIer'" 2

lC Ite" 10

+ IIcr·4

~ Iter· 12
• It...• 8
A lter. 1~

a It.... 8

• Iter. 18

Fig.3.12: Convergencia para;=0.5
c1-0.9865 e c2-0.999

fluxo angular [TI (M L"'4)]e ..

.. '----_._-------

• • ,
2 -·------··--.--·r----·, , , , I , ! ~ , , , , I ,
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Fig.3.13: Convergencia para}lIl~1
c1-0.9866 e c2-0.999
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Fig.3.15:cP(x,jL) no meio 1
c1 =0.695 e c2=O.999
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Fig 3.16:<p(x,El
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Fig.3.17: cP (X,p.)
c1-0.994 e c2-0.9865
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Fig.3.19: Dose relativa no meio 1
c1 • 0.696 e c2-0.999

fluxo angular relativo
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·Fig.3.21:" Dose relativa no meio 1
c1-0.994 e c2-0.9856

fluxo angular relativo
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3.5. Cálculos em interfaces com tecido.

COll\ o objdi\'o <1(' t('st.ar o llloddo proposto, calculou-se o fluxo angular (</J( x, 11)) ('

(I lIuxo dI' p<lt'tínti<ls ((,')(.r)) llas illtnfa('('s ;,r-t('('ido, h'cido-ar, h'cido-íJ111Il1Íuio (~ u~.:ide)-

As illterf<!ccs tecido'llletal OCOlTC'lll na.s irradiaçôes de tumor~~s de face com feixes de'

d(~t rOI\S, (I' l<llldo ;l1ltq laros dI' ll\C'l.al são inseridos lla cavidade oral para protcjn os

tecidos sadios. Est(, j ipo dc' t.ralallH'ut.o (~ diH<'utido mais ddal1m<1aIlH'ut.e em [\V(~ 7.j!

e (Hu SOJ e as a!t.el'açOes ue uose causadas em algumas interfaces teciuo-metal foralll

"

I
t

I
i

lllcdidas ('lll [Ga SOl· A t.abela abaixo, l'<'procillzi<1a de [Ga SOl, Illostra os percent.uais

de \'llria<.:;\o de dOSt' uest.as illt.er1'acC's, para feixes de clétro!lS com energias de 13, 17 c'

20 i\leY,

Tabela 3.1~ Pertubacao de dose junto
interfaces tecido-metal [Ga 80]

e-20 MeV

1.06
1.16
1.22
1.39

EII'I7 MeV

1.07
1.19
1.27
1.46

E-13 Mev

AI 13.5 g/cm-2 1.09
CU 13.4 g/ctn-2 1.21
Ag 14.0 g/cm A 2 1.32
Pb 13.6 g/cmA 2 1.6

fator de pertubaOAO
1.6...----...:..----------------~
1.6
1.4

1.3
1.2
1.1

1

_ AI 13.6 g/olh-2

[:'::::::1 Ag 14.0 g/ctnA 2

_ Cu 13.4 g/olh-2

_ Pb 13.8 g/otnA 2

'1'al)('I:, :1.1: :\It\'r<l\;ú('s dI' dos!' jllllto a illt.crfac('s k(·ido-llldal lUa 80].

Para c:tlcllbr (l llllxo dI' P<lrtícll1as IlI'St.!'S 11H'IOS, foi HC~c:('ss~íri() obter-se os valores

de c. Estes \'nlol'f's foram obtidos a partir do coefkiente vo, discutido na seção ante-
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l'lor. l/u foi d<'terminado para alguns valores da energia do elétron nestes materiais, do

sf'gllillt<' modo: prillH'iro oht.eve-s(' o () PC'I'C<'Ilt.ual de atenuação de um feixe de elétrons

ao atrnn'ssar uma cspC'ssura d<' uwt.erial equivalente a 1 (um) livre caminho médio da

partícula uo meio. O perccIltual de' atC'Iluaçào do f~ixe sendo c:rp( -1/1/0) determina 1/0,

Os ,-alol'('s para o linc' nUlliuho ul<~dio dos elétrons uos meios em questão assim como

o P<T(,(,llt ual de at,c'llua<.;ào de IllIl feixe de dét.rons a uma dada energia foram obtidos

de (3.151. A 'üd)('la. 3.2 lllot-;t.ra "filmes calculados pala. c lloS IIlc'ios de inte.resse, para

1'llcrp;i:ls ·10 l'i<"troll dI' lO I' 13 11<-V.
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I

Tabela 3.2: Valores calculados para c

~ ~

Ar 00973 -
Tecido 0.976 0.9194
Alumlnio - 0.9421
Chumbo - 0.9921

01>:-,('n-,,-s(' (}lH'. COlllO foi m<,ll('ioua<!o na seçao anterior, quant.o maIOr o nlÍmero

As Fi.'!:s. 3.22 a 3.2D most.ram <'sl,('s ní.lculos nos dois lados das interfaces ar-tecido

I
I
f

I

e lecido-iu', para um feixe de e1h,l'Ons com energia de lU MeV. A diminuição de dose

relati\"<l na interface tecido-ar é de 3% no tecido (Fig. 3.27).' Já para a interface ar-tecido

ocorrc' 11111 a11l11cnto de 3% na dosc' n'lativa no ar (Fig. 3.29)

\lIn feixe de d('trolls COlll cncrp;ia dc' 13 1IeV. Observa-se pda Fig. 3.33 que ocorre

Ulll <lUllll'IlI.() de 8.7(;{. !la dose' l'el;,ti\"a ('Jll tccido, resultado <pw cO!ldiz com as medidas

CXPCl'ill1<'ulnis de [Gn Sol. l'epl'o<!lIzid<ls na Tabela 3.1. Esta ta.bela prev(~ 11m aumento

m<Íximo (l<- D% na dose ('m tecido. q llaudo a <'S!H'SSllra de allllllÍuio c~ maior que o a1cano'

As Fi.'!:s. 3.34 li 3.~!1 lllostrmu ;t!t<Taç(ws de dmw na illtc~rfacc tecido-chumbo, para

um feixe d<' <'!{>trolls COlll ('nerp;i<l d(' 13 M(~V. Observa-se pela Fig. 3.37 que ocorf(~

um aumento de 58% ua dose relativa em tecido, resultado compatível com as medidas
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a1cau<'<' dos elétrons IH'ste llldal. Em amhos os casos foram lltilizadaq estas espessuras

Tambémueste caso a espessura de chumbo considerada para comparação foi maior que o

experilllent~~ dé [Ga SOl, que prevêm um aumento máximo de 50% na dose em tecido.

porque no modelo propost.o o llH'io 2 é semi-infinito1 o que na prática significa uma

('~p('~~11ra maior do q11(' o liY1"(' caminho nH~dio dos (·lét.rolls nest.e meio.

D(' IPlla forma gnal, observa-sI' que li t.coria proposta é capé1Z de prever alteraçóes dI'

t.entes na lit.eratura, sem a necessidade de introdução de parâmetros fenomenológicos.

Obs('rY<l -se ainda (111<' (iS re:mIta<1os mostram claramente que o efeito de interface é d(~v-

ido principalmente a um aumento ou diminuição do retroespalhamento na mesma (ver

Figs. 3.26, 3.28. 3.32 ç 3.36).

Os res11ltados dest.a seçào t,a,llll>óm foram validados utilizando-se o código de Monte

Carlo EGS-IV para det('nuinaçé1o das altera.ções de dose junto as interfaces tecido-ar,

t('cido-élltllllÍnio e tecido-chumbo. Estas simulações são a.presentadas no Capítulo 4.
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Fig.3.22: Interface ar-tecido
E-10 Mev
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Fig.3'.24-:~(lntérfaêe~tJtecido.-iar;··
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Fig.3.26: Dose relativa em tecido
E-10 Mev
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Fig.3.28: ··Dose··relativa em~'~ar

E=10 Mev

fluxo angular relativo
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Fig.3.30: Interface tecido-aluminio
E-13 MeV
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Fig.3.32:Dose relativa'iem,'tecido
e-13 Mev

fluxo angular relativo
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Fig.3.36: Dose relativa em tecido
E-13 MeV
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Capítulo 4 - O Método de Monte Carlo para Cálculo de Dose em Interfaces.

4.1. o l\létodo de Monte Cal'lo e o Código EGS-IV.

.\Iuitos problemas ('lll dosil11etria das radiações, física de radioterapia e radioproteçào

\"(~Ill seIldo <l!>or<1ados através dI' t,{'cIlicas de Monte Carlo, já que a complexidade do pro-

cesso de t raIlsport.<' de f<'lt.OllS (' <·1<~t.rolls at,rav(~s da mat.<'-1·ia tormUl1 as soluçôcs analHic.as

[Ho 901 sobre ('st.(' problema pod<'-s<' inclusive notar UIlla forte tendt~l1cia a ahandonar-

se a Imsca de soluções analíticas, daudo-sc maior enfase ao uso de técnicas de Monte

Carlo para modelar o transporte de fótons e elétrons através de meios materiais. Neste

capítulo este método será discutido e ser~.o analisadas suas vantagens e restrições.

o l\kt <,do dI' l\lollÍ<' CarIo baseia-se no princípio de utilização de amostragem aleatória

para resoh-\T problemas qu(' dependam de alguma forma de leis de probabilidade (Be 631.

Ptilií';lIldo SI' cOlllwcillll'llto a l'C'sl)('itCl das dist,ribuiç()('s de proIHlbilidad<' (!,H~ governam

as illtcr;\,<')('s illdi\"idll<lis de fútous (' d(~tr()ns, é possívd simular as trajetórias d(~stas

partÍ<"l1l<ls. ~est<ls Sillllll;\{Jws, qUé\.ut.i<1ades físicas de int('resse I>ào armazclladal> para IIIll

UlÍllll')"(J e,r;lIId(' de histllrias illdividllllis, a fim de geral' illfonlla.ç()('S sobre quautidad('s

llH~di<l:-; (' SlIílS distril>1liçúes. O caso mail> I>imples ue apliea.çiio do I\Iétouo ue Mont.e

Carlo ;1 f íSÍC;l d<ls 11 adiações é a simulação da distância entre as interações sofridas

por fótou:-;: <I probabilidade de que Illll fóton interaja num intervalo ('spacial entre s e

s + d.~ ~ d<l<1;\ por Jlc;rp( - Jl8), onde JI é () coeficiente de atenuação linear. A distribuição
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C0ll10 () <.: F( ,'i) <. 1 , POd(,-S4\ ('xpr('l-;sar F(.fi) ('OI1lO func;ii.o elo ntÍnwro alcatcJrio

R = 1 - f.l'p( -/1.';), c selecionar c1istàllcias s = ~Ll lnR, O tÍnico parâmetro que é pr(>~iso

coulH'('t 'l" ('ut :10 (~ o ":I!or da scç:lo d(' c!loqU(' para a ddcnuiuaçiío da. ('w'r1!;ia c dircçiío dos

1 .\1t' \' ). ('xis! ir:í 11111 11 úUH'ro rdat.i \'al1l(~nt(' baixo de interações, torllando possível 1lIWl

SilllUltl,úo físic:l r(':1! do t,r;l1lsport (' d(~ f"c'ltons, col1l tempo de comput.ação I'C~lativalfl(:Ilt(~

pcqucuo.

Prol>l('uHlS de t.ransport.(~ de fút,ollS (' IlcntrollS são de alguma forma mais simples de'

~('n'llI t 1'a lados do quc problclllas COlll elétrons, já (PW o número de int~~raçôc~ sofridas

por estns duas partículas é ~;uficicntenwnte baixo [US-DC 29] para que cada evento sp.ja

simulado ('xplicitmll{'ut,e. Pa.ra elc'·trons cntretarlt f ), devido ao mí.I1lero cOIlsidcnivd de

illtC'raç()('s sofrida.s (('('re'a de 104 colisúcs <'111 alumínio para sua enerp;ia baixar de 0.5 para

(}.25 :-'1t'\') durante' () processo de' af,('wmç,iio, é illVi:í.vc1 l11lm siuI111a(;ão dire'ta dos pro-

c('ssos físicos ('uvoh·idos. Sendo assim, a abordagcl1l utilizada. para simular () transporte'

de e1<'-troIls cousiste ('lU dividir sua t.rajetória num certo número de pa.ssos, onde várias

colis()cs ocorrelll (él proximaçào d(' c'spalhamcnto múltiplo). A ntela passo do programa o

li\T(' C'él1Uillho lll(;dio, él perda de ('llcrp;ia., a defiexà.o angular (' a posição são selecionados.

Por outro lado, as S(',('h'S de choqu(' para fútolls f' df.trons sào rdativamf'Ilte suavf'S na

faixêl dI' ('lH'l)~ia d(' illt('l't·ssc, o (1'1(' silllplifica. CllOrIW'llH'lÜ(' os c:ílnl1os. comparado com

o transport.e' de ncutrous, ond(~ as S(',(')('8 de choque variam nmito rapidamf'ute.

:\ sill\\I!<l,:lo do trallsport,(' d(' dc"(,roJls at.rnv{·s de t.c'·('uica.<; de' J\101lt,(' Car10 não t.(~IIl I'C'-

cciJido:\ lIH'SllIa aI ('U,:lO <{\I(' o t,r:IlISpor(,(' d(' w'u!,rolls e fúl,olls. No ('Iltanto, exist.em dois

no sistema EGS (Eledron Ga1ll111a Sho\Vcr) [Fo 78]. O c()digo ETRAN é dito de Classe
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I (' a~rtlpa colist><'s C0111 peqU('IHI perda de energia e deflexão. O código EGS, dito de

Class<' II. cousidera o ('spa.Iha.Ill<'ut.O lllúIt.iplo c, além disto, leva em consideração cv<~ntCls

POUC() prov;íveis mas (1'1(' acarretam grandes perdas de energia ou (}('flexôcs altas. 'lUf'

:c;ilo tr;lf ;Idos indi,·idualmcute.

Optotl-se illlpl<'lIl<'lIt.ar o código d<, 1v1011tc Cado EGS-IV [N(~ 8G]. O sistema EGS /.

lml Jl;)("()t<' dI' uso hastante geraL para simulação de Monte Ca.do do tra.nsporte acoplado

poucos 1\.eV a vário:, TeV. A versão IV deste código foi criada com o ohjetivo princi-

paI de dilllillllir os limites de energia de corte, anteriormente de 0.1 MeV (fótons) e 1

11eV (elét.rons), para 1 e 10 KeV para fótons e elétrons respedivamer.te. Também foi

incluído Eesta. nova versão um algorítmo para o atravessamento de fronteiras [Bi 861.

No APENOICE 2 (lpn's('Jlt.a-~:e (lS pl"llH'ipais características do C()diJ!;o EGS-IV.
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4.2. Simulações com o Código EGS-IV.

Pllr<t «[\\C' i"i1l1111<t(;ol'i" dI' I\loll!.(' ('arlo prod1lzam n'~1IltadoH ('oufi;í.v('is, (! IW(:essauo

quI' S('.!') l('vado ('m ('ollsid('raçào todos os processos físicos relevantes. No APENDICE

2. <lO d(,l rit<,s os pwc('ssos físicos considerados no código EGS-IV. O código EGS foi

confrontado com dados experimcntais de alta qualidade para que fosse validado. Em (:\.11

841, c' f('ita nma comparaç;'\,o cnt.re os resultados obtidos experimentalmente e através d<:

silllllb(o(',-; paw a dos(' ('lIl proflludidade lia lí.~lla, para I1IU f(~ix(! el(~ d{~trowi d(~ 20 Me'V.

A coillcidc;ucia obt.ida. é bastant(\ hoa.

l\o prp('(\sso dc' va1idaç;'\() \1<' lUll e()digo de Monte Carlo, div('rsas dificuldad(~H sao

C'I1<'outwdns. Por (\x<..'mplo, nem sempre é possível encontrar Tf'sultados experimentais

de aH il pfeósào (' com ('mlfiguraçôes suficientemente simples que permitam urna COIll

para,illl direta com as sinlUlaçúes. !\111ito poucas fOI!tes sào reahnentf~ mOllocllcrg{~ti('as

na pnítica e no entanto a maioria das simulações iniciam-se com este tipo de fonte.

lTma outra complicaçiio é que os diversos parâmetros que infiuenciam o transporte de

pilrtíctllé1~ tl~1ll p('sos difl'H'Iü<'s para os diversos materiais e os diversos intervalos de

('Il<·I'~iíl. O espalhamento múltiplo. por ('~:elIlplo1 é hem mais importante f'm materiais

de 111 it 11 <TO li tlJlllico alt.o. A validaç;lo c1<' um nilndo para um c1<'t.pnlliuado valor elc' Z

ll<l(} illlplic;1 lH'("(\SS;lriament.(' na ~ma cOllfiahilidade ('m out.ro matc!rial com valor de Z

1Illlito difcrl'lIt<'. () trallsportc' dI' <'Íc"t,rollS de! haixa c'llC'l)J;ia C'Ill IIwJ.cTiais ele nÚIIlC'I()

a!<)lllic(} alt,o rq>I'<'s('nta. 11Ul dos casos mais difíceis de serem simulados. Em [Ro 90J {'

feita UUla comparaçiio entre uma simulaçào com o <:<')di.e;o EGS-IV e resultados experi

mentais para a dose devida. a UIll feixe de détrons de baixa energia em urânio. Nest.e

caso a coillcidêllcia obtida llào é boa..

No CllSO ('Sl1ecífico do nüculo de dose nas vizinhanças de interfac~~,---umasimulação__

cuidadosa do transporte de elétrons se faz necessária. A razão para isto está no fato
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de qlH' 11 tt'ol'ia de espalhamento múltiplo, em que se baseiam as simulações de história

condrll:-adn do t,füm;portr de elétrons (ver seção 4.1), são válida.s somente em meios

intini I U~ Ull st'lllinfini tos, (' a. introdnçi1.o de interfaces viola as restriçúes fundamentais P.IIl

que se haseiam esta teoria. Para cont,oruar esta difi~uldade,é necessário que se dimi!lU<l

C01Tt'SI'UIl<!t'nt('nH'lüe o tmuanllO do pa.sso do elétron na vizinhança de interfaces, de t(d

forma ql1(' o transport,e se pro~ess(' como se o meio fosfic homogêneo. O código EGS-IV

maioria ddes ocorrClll ColllO se os llleios fossem infinitos. Este procedimento, no entanto,

aUlllenta elll JIluito o t,l'lllpO de c.olllputação.

A Fig. 4.1, reproduzida de [An 84], apresenta a curva de dose numa interface alumínio-

omo rara um feixe de dét,rons de 2 MeV. Esta curva de dose é semelhante à Fig. 1.1, que

lHostr" a mesma interfac(' irradiada por fótOIlS do 60 - Co. Observa-se boa cOllcoràância

rulre os yalores expt'rimentais e os obtidos através do código EGS-IV.
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4.3. Simulações eUl interfaces COIU tecido.

?\C~I;1 ~'t'\ao apn's<'Ilt.a-s(' resnltados das COlUparaç()('s <l(~ alt('ra<Jws de dose jUllto ri

illtcrfacc~ com kcido, entre o cc'>digo ele Ivlonte Carlo EGS-IV e o modelo proposto.

As ~im11l(lçúcs na presença dc interfaces planas realizadas pelo d)digo EGS-l\·

[OrII('("('lll a dose ahsorvida em termos da profundidadf' em centímetros no meio. Pode-se

ceutr'll. CO\110 most.ra. a Fi~, 4.2,
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" ,

-..;:---- ---" ,, ,
-"\,.------

\ \ ,
, , I

I I, , ,J _

/ ,
,/ I

~-=-.- - ---
/

,/....
~-- - - --

------ --------. ------
------ ------ ------
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EIXO

CENTRAL

_1'a

Fi~.. l.~: GcolIH'tria dI' simllIH<~:io ('m in!.<'l'fHc(·s plml<l.s. Hq.!;ii)(·s radiais (linhas »O!l-

tillw( l:t:-,) (' rcp;iú<'s pianares (linhas chcias).

Po<1(':-'(' c:-,colher 11111 11 ÚnH'l'O 1Il:' ximo de 23 l'ep;i()('s planares. Em todas as sirnulaçõ('s

rcaliz;Hlêl~ ncste tra balho [oram tOllladas nove regiões planares no meio 1, cada uma

tidas com expessura eq1üvolcnte a qnatro livre caminhos médios do elétron de energia

m:lximH I\l'St!' mcio. D('yido a l"l'striç(-)es increntes ao ('(')<1igo, mlO foi possivd dimiuuir

ainda mais <'sI. a:,; r<'giú(,:,;. O meio 2 foi composto por uma expessura de material ( ar ou

lllf't.nl) lIIHior do <111<' o aiealH'(' dos d(~t.rolls neste llwio. Est.a última condição permiu,

uma comparaçiio direta com o modelo proposto, já que lei o meio 2 é semi-infinito,
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No cúdigo EGS deve-<;e selecionar o número de histórias, ou seja, o número de elétrons

cujas trajetórias serào simuladas. O resultado do programa, ou seja, a dose no material.

(; dado por Imidade d<, fillt-lleia. illc.i<1c'nt.c\ que é proporcional ao número de histórias.

ObSCl'\';l-S(' qlle o <'ITo esperado 1I0S rt'sultados, que é fornecido corno mn dado de salda

do c(')di).!;() EGS, t'st ,í rl'1aciollado COlll o número de hist.cJl·ias. Para Ilma c1cterminad;,

COlltip;Ilr;l(~iio de siull\h\(~iio Ull1W\ ill krfa.c·(' t.ecido-ar, o (~rrD máximo previsto muda d('

GIr, p;ml ~l2% qnélu<1o dimiuui-sc o UÚlll('fO de: histórins dI' 10000 IHtm 1000. Por Out.ro

iado. o tempo dc' computaii.o (T('Se(' seusivelmente quando este nlÍmero é aumentado.

Nas sillllllaçôes d(' llleio hOlUogêlwo t.rahalhou-se com 10000 histórias. Na presença das

int.erfaces t.er·ido-ar e t.ecido-alumÍnio o número de histórias foi aumentado para 50000.

Para a iut<'rfac<' t.('ci<io-c1mmbo llt.itizou-se 100000 histórüls. Com est.es números, o erro

llHíxilllO previst.o nas simulaçô('s foi de ~% e ocorreu para a interface tecido-chumbo.

No C(ltl:p"tatior IUI\l '1381 (l<~ Lal>ora.t.i'io Nacional d(~ COlIlplltaçiio Ciutífíea, o tempo

de CPC éltingiu 24 horas para uma simulação típica de 100000 histórias.

TIc,dizol1-se algumas simulaçô('s com o código EGS-IV para o meio t.ecido homogêneo

(' para as iuterfaces t('ciclo-ar, tecido-alumínio e tecido-chumbo. Obteve-se a dose no eixo

Cf'ntwl. para um ff'ix(' de ela,rons com energia de 10 MeV incidente em uma interfacf'

!<'cido-éll' (\"<'r Fig...!.3). Obtc~V<.'-s(' t,(lUlhhn a dose uo eixo cent.ral para um feixe dI'

dét 1'011:-: com c'll<'rgia de 13 MeV illcic1f'I1t.(' nas interfaces t.ecido-alumínio e tecido-chumbo

(\'<'1' Fip;...!..!). A partir da dose uo nwio homogêneo, calculou-se a dose relativa nestas

interfac<'s. Os r('~mltados obt.idos ('st.iio uas Figs. 4.5 f' 4.G. No int.ervalo de distãncia

da iukrfan' ('IItr(' O(' 4 livres camiuhos médios observou-se alteraçôes de dose de menos

til:;, 11<1 illl(, .. f:tc(' t('cilio ar; mais ·1% lia illi.c·rface tccido-alll111íllio c mais 32% llil iuterfac('

t<'ci<1o- dl111Ubo. Estc's n'sult,ados siio compatíveis e0111 os rel-lUltadoH teóricos obtidos

,--
na seção :3:5 (' ~·7)Ín;e<tuentemente com as medidas feit.as em [Ga 80J. Note-se que os
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1"('Sttltados das siult1laçú<'s d<, Ivloute Gado por forIlecerem o valor da dose por regi<*s

( no'}' Fi,e:. ,L2 L (1(""('111 S('r Yist.os C01110 uma lll<~<1ia so1>n' quat.ro livre's caminho!'! médios (.

nilo ("01110 (l ,",doI" da ,ti t,('raçiio de dose Hum ponto, como no modelo proposto. As Figs.

-l./. -l.S ('La lllost.ram uma compélraçiio entre o modelo proposto c siillllla<:ô~s de !\bnt<.

CarIl).

I "'" I\ I'
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Fig.4:3: Dose emtecido'E=10 Mev
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Fig.4.5: Dose relativa em tecido
E- 10 MeV
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Fig.4.6: Dose relativa em tecido
E- 13 MeV
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Fig.4.9:0ose relativa em tecido
E- 13 MeV
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Cnpít.ulo 5 - Conclusões.

() lllOddo proposto coillcid(' ('Olll os H'sultados experimentais ('.om que foi confrontado.

As cOlllparaçúes COlll silllulaç<)cs de I\lonte Carla não devem ser feitas dircíamente mas

sim por Ulll \'<1101' médio, Ist.o se deve a unui. limitação do sistema EGS, cuja") sim

1lI,l<~()('S f0l'11('c('m re'sllltados de' alt.<'r<tç()CS de dose por rcp;iôes, (' não ponto a ponto,

COll11) !lO modelo propost.o. CO\110 <'xist.(, llIlla. impossibilidade iIlí'n~Ilt.e ao c:ligo EGS

d<, se diminuir in<ldillidauH'lü(' o t.'lUl:m!Io das rep;it>('s em qne a dose ~ nJculada, est a

de dos(' o mais prúximo que SI' desej(' da interface, sem a limitaçãe do código EGS d(~

obhT-S(' al><'llas llll1(\. média ('lll Ullla dadfl. expessura do meio.

() modelo propost.o 1150 re'que::' a inclusão de parâmetros fCIlOmet10Iógico~,corno pcr

exelllplo no modelo de Low<' em que era necessário ('.0nhecer a dose absorvida no meio

hOlllOf!/llCO para () c.íkulo de co<'iici('ntcs contidos na expressã~> que fornece â. alteraçiío

de dose na illt.erface. Dest.a forma, este modelo pode ser usa.do para calcular alterações

de dose ('lll interfac('s plmms onde estes valores não tenham sido medidos experirw'n

t allll<'lltc, Dadas as dificuldadcs ('m SI' lIlontar Ulll (~xperimento para medida de dos('

:111son-id.1. ('stil Cill"lCte'rist.ic:1 do llIod<'1o t.orna-o 1){l~t.aIlt,(' útil ('lII aplinu;i)cs pní.t.icas.

() II\(;t o<!o lHl1l\(;rico utilizado llO JllOddo não apn's<'llta a d(~Svallt.ap;eIIl de Ilec(~ssit.;,r

d(' lll\lit ;IS horas d(' ('PU, ('olllo llflS silll11laç<)('.s de l\l()nt<~ Carlo. Enquanto urna siIIl

lllaç.lo <'1ll interfa<'(' n'<pter cerca. <1(' 24 horas de cru num computador de ~rande porte,

(',lklllos f('itos :lt.ran',s do lllO<1clo COnSOllH'm no máximo 20 minut.os de computação. ()

progranltl utilizado para o nilculo de altel:açôes de dose neste modelo pode ser rodado

lllllll llli<ToCOlllputador.

O IllOddo most.ra claramcnte <pI<' as alt.erações de dose em interfaCf~_sãoli~vidas él

um aumento ou diminuição do rctroespalhamento na fronteira Esta mudança no padrão
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do retr<>('spalhalllcnto aparece explicitamente quando se calcula o fluxo angular relativo

(\"cr fiJ,!;:-;.3.26. 3.28. 3.32 (' 3.36). Obscrva-se que a principal contribuição ás alteraçóf's

dI' d(l~(' ('111 illt<'rf.)('('s SI' d('\'(' no <'spallwIllcnto por UIll il1l1!;ulo f1 = 1800 e uiío {l_lnl

H = !)()". CO!110 proP(lS \Yc'uwr ('lll s(~U lllodelo [\Ve 85]. A ohS('rVRçào desta varin.çào do

n't ro('~pé" lWllH'nto 11<1 in(,('rfac(' SI') foi possívd porque a depcIl< li'ucia aIll!;ular do fl IlXO

nilo sofrell qnalqllcr tipo de aproximaçào, como aproximação de pequenos ângulos [Ik

3sj OH é'proxilllél,iio ,I<' difllsiio [1.,(' 501.

o c;iklllo de alterações de dose nas interfaces ar-tecido e tecido-ar mostra que existe'

lllll<l sillH'tria no (-feito de interface, quando 3e inverte os meios (ver Figs.3.27 e 3.2a).

Este fato confirma o que é sugerido por Teorias de Cavidade, como por exemplo a teoria

de 5p('1)('('1' (' Attix [AI. 55].

() fal li dns aIt.('l'llç()('s dc' dos(' est.él!'<'lll n'sl.rit.aH a dist.illlcias dc nw; pO\lCOH livr<~ carniIl-

1108 lllt'dios da interface just.ifica a aproximação monoenergdica adotada no tratamento

do proble!lla. A coincidência eutre os resultados obtidos teoricamente e dados expcr-

illH'll tnis lllostra q11<' o dei to de interfacc c~ devido principalmente a Ullla alteração do

mím(TO ele ('lét.rons na fronteira (' não a um aumento ou diminuição da quantidade d('

no fél t o ck quc o pa<1riio dc dcposiçiiu de ellergia dos <'1étronH no meio 1, na vizinhança

de 111ll<l illtc-rf<1c('. lliio deve ser clif<'rnÜ<' caso o lllcio 1 fosse hOlllogênco. Esta ohsern;iío

refor,él <I (lP,;'lO por llllla apr(lXilll<llJU) IllOllo(·1l<'l'gd.ica.
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APÊNDICE 1.

.\ ('l\tt;H,'iio (:3.:3) (~ 11111 caso p;lrt.jc\tiar da (3.la), owl<' admit,ill-sc~ as sC',l~llintes aprox-

a) :\proxilllaçélo lllollo('llt'rg(;tica o\t '·ollc-speed". ou seja. todas as partículas têm a

111(':->111<l cUC'rgm. Esta aproxilll<l,iío lliio <~ de t.odo restrit.iva, j ..Í, que para t.ratar a <1c'-

Ulll deles fomo ElOllocllergético. Desta forma, a equação (3.10.) pode ser reescrita:

(A1.1)

h) :\ 11l('\tos da iU(.<Tfan" I)S dois UH'jos siio llOlUog(~neos (E c' r- :-ião iIHlepeIlcl(~Iltes de r).

Assil!l (ALI) pod(' SC'r H'('s(Tita. llt.ili~al1do-sc (3,11» :

Sl.'Ç(p+Eq;=('~ r <in/j(n' -+S2)4>(r.n')+s
.f.lrr

(A1.2)

c) ~kio is( ltrc'!pico (f = 1/2) (' com sillH'tria plana (prol >1<-ma (~I1l uma dirnensiío ('sparial).

(:\1.:2) tcní ('uI iio <I forma

I · 'i' fif f/' ('.~
I' --- I ~~(:)(./', 1'):-:) (/J(:I:, I'· )dl' + S'

d.,. _ _\

Sf> n'c'SC<lIOlwr-s(' (A 1.3), dividiudo-a por E, passalldo a m(~dir distnncias em unidade

de' 11\"1'(' c;lluiullo 1111',dio (~-I ), c' iuc1llir-sc' o f.<'Tmo d(, fonk llas cOIl<1içôes iniciais do

prohlC'll\;\, <I c'qu<lçiio ohtida s('réí a (3.3).
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APÊNDICE 2.

o ("(í<iic,o EGS-l\' [Fo i81 (~ Ulll p:wot.(· de subrot.inas cOlll uma int.erfa.C(~ fkxÍwl com

o l1~l1;irio. () c/)(iigo (', ('c;nito elll f\IOBTHAN3 [Co 82] c existe um pre-compilador que

F:e1'(1 l!J!!;) "('l'c;iio FOHTIL\N pma sn ex('clltada. A geometria do(s) IIlcio(s) em que as

jl<lrt Íl"uh~ ~er:lo tr;lll~jlort:\(l<ts /' ('~I)(·("ificada por llllHl suhrot.ina ('s(Tita pelo usmírio.

c!l:llll:\(l" llO\\'FAH, 1[1l<' pOl' sua wz pod(' faz(~r uso de suhpro~ralllas auxiliares. A

s;lÍd:, (k d;lt!US ('. ('sjl('cilinu!:Is Ila "l1llJ"()t.iu:t. I\USGAU, t.a.ulb/·m (~s(~rit.a pdo wilHí.rio.

O I ré\llSporte de radiaçii.o de fútons e elétrons (e±) pode ser :·;imulado em qualquer

ell'lllt'lItO. composto OH lllisblra. O pacote de preparaçã.o ele dados, PEGS IV (prc

procE'ssodor do EGS IV ), cria. daelos a serem utilizados pelo código EGS IV, usando

ta!wb1s de ."',;l() <1:' choquc nde coutidas p"ra elementos de ilúmero atômico de I a IOD.

O sistClll<t PEGS IY (~ Ulll proccssadm' de dados autônomo, que consiste em 12 subrotinas

e :35 fllIl\( '( 's. Os, lados d,' saída. d('s!.(' pr<)('('ssador cst.iío format.é:.<!os de I111uwira que

jlOSS<1111 SI'~' lidos <1irc!nlll('l1te pelo ('(')dip;o EGS IV.

O inl<'n:l!o diu:lUlico para a ('llCrgia. cinética das partículas varia de alguns KeV at~

miIIltIrl'~ dI' G('\". ('(lllcci t.ualuu'utc. o limi t,p superior e1P (~ner.e;ia po<kria ser aUIIwnta<lo,

mas a ,oa1idad(' da física nest.e caso nill<la pn'cisa s('r avaliada.

Os ~q!;llilllcs procc'ssos físicos S:lO k"tldos elll cOllsi(kração pelo cúdi~o EGS IV:

- Prodll\:to d(· hrcllllllUtralunp;.

- AlliqllilaçAo de púsitrolls.

- Espa1hmllCll!O mtÍ1 tip10 de 1\1olii'rt' (i.e.. espalhamelLt.e COU10111h de f'létrollS pelo

campo 1I11dear).

Esp;t1 !I;, 11)( 'li t 0:-' t\ lo\ln ((

Perda ('OlltÍUlI:t de ('Iwrgia aplicada II t,rlljd.<'>ria d(~ partículas carr<'~ªdas, f~Iltre 1Il

teraçúes discrdas.
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- Prodll~.io de pan's.

- E~palllall\('IJto COlllptOll.

I'~~p;dll;lllj('llto ('(ll'["('lll(' (Hayl('i)!;11 l, llll(' poli(' s('r illdllído atnl\'(:s d(~ uma opção.
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