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RESUMO

O uso de modelos tridimensionais descritos por malhas  poligonais (mesh) em dosimetria numérica permite  
modelar de forma mais precisa objetos complexos do que o uso de sólidos simples. Os objetivos deste trabalho 
foram validar o acoplamento de modelos mesh ao código Monte Carlo GEANT4 e avaliar  a influência do 
número de vértices nas simulações para obtenção de frações absorvidas de energia (FAEs).  A validação do 
acoplamento foi realizada para fontes de fótons internas com energias entre 10 keV e 1 MeV para geometrias 
esféricas  descritas  por sólidos próprios  do  GEANT4 e  modelos  tridimensionais  com diferentes  número  de 
vértices e faces quadrilaterais ou triangulares modeladas utilizando o programa Blender. Como resultado foi  
verificado que não houve diferenças significativas entre FAEs para objetos descritos por modelos mesh e objetos 
descrito  utilizando  volumes  sólidos  próprios  dos  GEANT4.  Desde  que  mantida  a  forma  e  o  volume  a 
diminuição  do número de  vértices  para  descrever  um objeto  não influência  de forma significava  os  dados  
dosimétricos, porém diminui significativamente o tempo necessário para a realização dos cálculos dosimétricos,  
especialmente para energias menores que 100 keV.

1. INTRODUÇÃO

Frações absorvidas de energia (FAEs) são calculadas utilizando códigos de Monte Carlo para 
auxiliar na determinação da dose absorvida em tumores e órgãos onde há uma distribuição do 
atividade  no  meio.  O  acoplamento  mesh  ao  código  GEANT4  permite  a  simulação  de 
geometrias complexas, definindo suas dimensões e materiais constituintes. Utilizando objetos 
tridimensionais  descritos  por  uma  malha  poligonal  composta  de  uma  coleção  de  faces 
constituídas por vértices ligadas por arestas que formam polígonos dando a forma desejados 
as  estruturas  de  interesse.  O  uso  de  estruturas  mesh  descreve  de  forma  mais  precisa 
geometrias complexas do que o uso da combinação de um conjunto de sólidos primitivos do 
GEANT4 [1]. Os objetivos deste trabalho foram validar o acoplamento de modelos mesh ao 
código Monte Carlo GEANT4 e avaliar a influência do número de vértices nas simulações 
para obtenção das FAEs para dosimetria de fótons com  energia de 10 keV a 1 MeV.



2. METODOLOGIA

As simulações para a obtenção das FAEs foram realizadas para esferas de água com massa de 
65,45 g (raio = 1) descritas por sólidos do GEANT4 e modelos mesh. As esferas homogenias 
compostas  de  água foram inseridas  no  mundo de  simulação de  igual  composição.  Nesta 
geometria foi simulada uma atividade distribuída uniformemente em todo o volume da esfera, 
para fótons com energias de 10 keV a 1 MeV. As simulações dos sólidos do GEANT4 foram 
realizadas utilizando as classes G4Sphere e G4Orb representadas na Fig.1. [2,3].

  
G4Sphere(const G4String& pName,                      
                  G4double   pRmin,
                  G4double   pRmax,
                  G4double   pSPhi,
                  G4double   pDPhi,
                  G4double   pSTheta,
                  G4double   pDTheta )

  
 G4Orb(const G4String& pName, 
                 G4double  pRmax)

Figura 1: Representação dos sólidos G4Sphere e G4Obr com suas respectivas classes de 
construção. [2]

Para a simulação das geometrias mesh o sólido do GEANT4 foi substituído por esferas mesh 
de mesmo volume modeladas no programa Blender  (http://www.blender.org) com base nas 
malhas primitivas ICOSphere e UVSphere. A ICOSphere é um modelo de esfera formada por 
triângulos, já UV (UVSphere) padrão é uma esfera formada de n segmentos e m anéis, onde o 
nível de detalhe, subdivisões e raio podem ser especificados na Janela  popup do programa 
Blender no momento da criação da ICOSphere e da UVSphere conforme ilustrado na Fig.2.

Figura 2: Janelas do programa Blender para adicionar uma ICOSphere ou uma 
UVShere [4].
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O número de subdivisões está diretamente relacionada com a suavidade da superfície, pois 
aumentando  as  subdivisões  faz  com  que  a  superfície  da  estrutura  fique  mais  suave.  O 
Decimate é uma ferramenta de operação do Blender que, permite uma redução no número de 
vértice/face  de  uma  malha  com  poucas  alterações  no  formato  original,  ele  garante  a 
conversão de todos os quadriláteros da malha em triângulos. O Decimate foi utilizado para 
reduzir os vértices do molde formado pela UVSphere. Foram modeladas 6 esferas:

• ICOSphere_42_80: esfera primária de 42 faces e 80 vértices.
• UVSphere_32_16:  esfera primária de 512 faces e 482 vértices.
• UVSphere_32_16_dec100: esfera com aplicação de 100 decimate.
• UVSphere_32_16_dec050: esfera com aplicação de 0,50 decimate.
• UVSphere_32_16_dec025: esfera com aplicação de 0,25 decimate.
• UVSphere_32_16_dec010: esfera com aplicação de 0,10 decimate.

3. RESULTADOS

3.1. Geometria de simulação

A Fig.3a representa a  geometria  de simulação com uma esfera de massa igual a 65,45 g 
inserida no mundo da simulação.  A Fig.3b representa uma simulação de 100 fótons com 
energia de 70 keV uniformemente distribuída no volume sensível.

(a) 
 Mundo da  simulação (amarelo) e o volume 

sensível (branco) 

(b) 
 Fonte Isotrópica de fótons

Figura 3: a) Representação virtual da geometria de simulação, b) Imagem das 
trajetórias resultantes da simulação de 100 fótons.

Utilizando a ferramenta Decimate do Blender as malhas foram modeladas a partir do mesh 
UVSphere,  com o objetivo  de  reduzir  os  recursos  da  malha  através  de  uma redução no 
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número  vértices  e  faces.  Contudo,  o  formato  original  do  objeto  foi  cuidadosamente 
preservada, como mostra a Fig.4

Figura 4: Representação dos modelos mesh utilizados nas simulações

3.2. Frações absorvidas de energia para diferentes energias da fonte

A Fig.5  apresenta  as  FAEs frações  de  energias  depositadas  por  irradiação estimadas  nas 
simulações: Utilizando as geometrias básicas do GEANT4 G4Orb, G4Sphere e as estruturas 
mesh ICOSphere e UVSphere. Não houve diferenças maiores que 1% entre as simulações 
utilizando o sólido básico do GEANT4 e as estruturas mesh.
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Figura 5: Frações absorvidas para de energia para esferas de água de 65,45g e fótons 
com energias entre 10 keV e 1 MeV.

3.3. Velocidade de simulação

A Fig.6 apresenta os resultados para o cálculo da velocidade de simulação, considerando o 
numero de fótons emitidos pela fonte que podem ser simulados por segundo (fótons/s), em 
função da geometria das esferas.

Figura 6: Velocidade de simulação para fótons com energias entre 10 keV e 1 MeV.
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A velocidade  de  simulação  diminui  com aumento  da  energia  até  a  energia  de  100 keV, 
tornado-se praticamente constante após esta energia. Isto ocorre porque os fótons de baixa 
energia  são  absorvidos  mais  rapidamente,  pois  interagem  principalmente  por  efeito 
Fotoelétrico  na  esfera.  Com  o  aumento  da  energia  aumenta  a  probabilidade  do  efeito 
Compton, e com isto mais interações ocorrem antes do fóton perder toda a sua energia, ou 
seja, para energias mais altas o algoritmo de transporte gasta mais tempo por história porque 
o fóton “sobrevive” mais tempo. 

4. CONCLUSÕES 

Não houve diferenças  maires  que  1% entre  as  simulações  usando os  sólidos  básicos  do 
GEANT4 (G4Orb, G4Sphere) e as estruturas mesh (ICOSphere e UVSphere). Isso demostra 
que os modelos foram corretamente acoplados ao códigos GEANT4 e podem ser utilizados 
para dosimetria em radioproteção. A ferramenta Decimate do programa Blender, se mostrou 
útil  para  otimização  desses  fantomas,  pois  desde  que  mantida  a  forma  e  o  volume,  a 
diminuição  do  número  de  vértices  utilizando  o  Decimate  não  influenciou  de  forma 
significativa os dados dosimétricos,  porem diminui significativamente o tempo necessário 
para a realização dos cálculos dosimétricos. O acoplamento desses modelos mesh poderão 
ser  utilizados  para  o  acoplamento  de  fantomas  humanos  em  simulação  numérica  da 
dosimetria de pacientes em radiodiagnóstico e radioproteção.
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