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RESUMO

O conhecimento da distribuição especftal da radiação X emitida por uridades de

radiodiagnóstico fornece importantes informações, que podem ser aplicadas aos programas de

Garantia de Qualidade e de Proteção Radiológrca. Detectores que utilizam fotodiodos PIN de Si

como ponta de prova vêm sendo utilizados nos riltimos anos devido, principalmente, ao seu baixo

custo e por trabalharem a temperatura ambiente, não precisando dos tanques de nitrogênio líquido

necess¿irios em detectores de Ge e Si(Li). Embora, a princípio, os fotodiodos PIN tenham uma

pior resolução, quando comparada com os detectores de Ge, ela é suficientemente boa para a

maior parte das aplicações em radiodiagnóstico. Além disso, o desenvolvimento de sistemas

refrigerados termoelétricamente e de pré-amplificadores de baixo ruído têm feito com que os

fotodiodos PIN cheguem a resoluções comparáveis às do Ge. Este trabalho visa estabelecer as

propriedades de detectores constituídos por fotodiodos PIN de Si e desenvolver o processo de

correção dos especfros brutos para a eficiência do detector e ouüos fatores pertinentes, a fim de

se obter o especto real emitido por equipamentos de radiodiagnóstico. Especfros de radiação de

equipamentos de radiodiagnóstico obtidos experimentalmente foram comparados com espectros

teóricos calculados a partir de um modelo semi-empírico. Além disso, foram obtidos espectros de

radiação emitidos por unidades de mamografra, espalhados por rün objeto simulador de mama.

Como aplicação direta dos especfos medidos experimentalmente, foram desenvolvidas

metodologias para a determinação da tensão aceleradora de tubos de Raios X (kVp), para fns de

calibração de medidores de kVp, e da camada semi-redutora (CSR) dos feixes de interesse.

5



ABSTRACT

Knowledge of the specfral distribution of radiation emitted by radiodiagnostic units

provides important information, which can be applied to the Qualrty Assurance and Radiological

Protection programs. Detectors which uttTize Silicon PIN Photodiodes have been increasingly

used in recent years, due to their low cost and being worked with at room temperature, the liquid

niüogen containers used with Ge and S(LÐ detectors not being necessary. Although, initially, the

PIN photodiodes have a poorer energy resolution, as compared with Ge detectors, it's good

enough for most purposes. Moreover, the development of thermoelectrically cooled systems and

low noise level pre-amplifiers have resulted in PIN photodiodes achieving comparable

resolutions to Ge ones. This work seeks to establish the properties of detectors made with Silicon

PIN photodiodes and to develop the correctional process of the raw specffa both for the efficiency

of the detector and other relevant factors, with the aim of obtaining the true spectrum emitted by

radiodiagnostic equipment. The radiation spectra of radiodiagnostic equipment experimentally

obtained were compared with theoretical spectra calculated from a semi-empirical model.

Furthermore, maÍmtography x-ray specüa scattered by a breast simulator were obtained. As a

direct application of these experimentally measured specta, methodologies were developed to

determine the peak kilovoltage (kvp) of X-Ray tubes, to be able to calibrate kVp meters, and the

half-value layer (HW) of the beams of interest.
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GAPíTULO 1. lurnoouç¡o

1.1. Histórico

A uIäzagâo dos raios X, identificados por Wilhekn Roentgen em 1895, como uma

ferramenta em diagnóstico médico foi impulsionada pela publicação de uma espetacular imagem

dos ossos da mão da esposa de Roentgen, logo após a sua descoberta. Em uma revisão histórica,

Websterl conta que, no ano de 1896, foram publicados 1044 trabalhos envolvendo Raios X. Esses

trabalhos tratavam tanto de incríveis desenvolvimentos nas técnicas de radiodiagnóstico - como o

uso de Fluoroscopia, telas intensificadoras, colimação e filtação de feixes - , quanto dos efeitos

maléficos da radiação, com relatos sobre o aparecimento de queimaduras, edemas e descamação

na pele de trabalhadores e pacientes. Apesar dos relatos sobre as conseqüências malignas

provocadas pela exposição aos raios X, levando algumas vezes até a morte de radiologistas, as

preocupações de segurança se desenvolveram vagarosamente nas primeiras quatro décadas de uso

dos raios X, ganhando mais força a partir da criagão de comissões como a International

Commission on Radiological Protection (ICRP), que habalhava em cooperação com a

International Commission on Radiation Units and Measurements (ICR[I).

Criada em 1925, a ICRU tinha o objetivo de desenvolver recomendações internacionais

no que se referia a grandezas e unidades de radiação e radioatividade, procedimentos apropriados

para a medida das quantidades de radiação e dados fisicos necessários na aplicação destes

procedimentos. Em 1964, a publicação ICRU 10b2 discutia, entre outas coisas, o uso da

distribuição espectral da quantidade de radiação com relação a energia (ou comprimento de

onda), como uma fonna de se obter uma completa especificação da "Qualidade da Radiação"' Os

métodos para a determinação da disftibuição especüal incluíam: análises de atenuação dos feixes,

espectrometria com cintiladores e cálculo teórico de espectos de radiação. A publicagão

ICRUIQb também discutia o uso de urna forma alternativa para a determinação da qualidade do

feixe, feita através da determinação da primeira camada semi-redutora juntamente com o valor do

potencial aplicado no gerador e, se necessário, usando também a segunda camada semi-redutora

(ou o coeficiente de homogeneidade) ou, ainda, a curva completa de atenuação. Enüetanto, a

publicação 10b tratava de radiações X e gama com energias de até poucos MeV, fazendo pouca

referência a raios X gerados com potenciais abaixo de 150 kV.
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Em meados da década de 60, tabalhos como os de Epp e Weiss (1966)3, Peaple e Burt

(1969)4 e Ardran e col. (1969)5 taziam medidas especfiais na faixa de energia úilizada em

radiodiagnóstico, Usando um sistema detector que consistia em cintiladores (cristal de NaI(Tl))

acoplados à fotomultþlicadoras, esses autores obtinham uma resolução da ordem de ó keV.

Outros tþos de detectores tarnbém foram usados nas medidas de especfros e, em 1970, é

publicada a ICRU 176, onde são tratados aspectos específicos de dosimetria na faixa de energia

ultlizada em radiodiagnóstico e são incluídos os contadores de gás proporcional e os detectores

de Ge(Li).

Em l97l,Israel, Lier e StorrnT publicaram um tabalho onde faziam uma comparação

entre os vários tipos de detectores usados na época: cristal de NaI(T1), contador proporcional de

gás Xenônio, e os semicondutores Ge(Li) e Si(Li). Neste trabalho, os autores discutiram os

processos de correção dos espectos brutos para cada tipo de detector e mostraram que os

materiais semicondutores apresentavam a melhor resolução. Além disso, chegaram a conclusão

de que, como a eficiência do detector de Si cai rapidamente com a energ¡a, este deveria ser

escolhido para medidas de até 30 keV, enquanto que o detector de Ge, cuja eficiência na faixa de

30 a 100 keV era melhor que7}Yq deveria ser o escolhido para medidas nesta faixa.

A partir daí, os detectores de Ge caíram na preferência dos pesquisadores. Nas décadas

de 70 e 80, diversos fiabalhos de especüoscopia da radiação emitida por tubos de raios X usados

em radiodiagnóstico foram realizados usando este material. Os fiabalhos publicados fatavam de

diversas questões, tais como: estudo de espectros espalhados por um fantoma8, determinação dos

espectros de fluência e medida da Camada Semi-Redutora (CSR)e'1O, efeito do ripple na forma do

espectroe, programa de correção de especfos usando técnicas de Monte Carlorl'lz, entre outos.

Em1979,Birch e Marshalll3 propuseram um método para o cálculo teórico dos espectros de raios

X e usaram, ptrã comparação, especfios medidos com gm detector de Ge(Li).

Apesar da excelente resolução obtida com os detectores de Ge e Si(Li), estes apresentam

sérias desvantagens para a espectoscopia de raios X de diagnóstico. Por exemplo, para diminuir

a corrente de fuga, eles precisam ser refrigerados com nitrogênio líquido quando em

funcionamento, o que inviabiliza o seu uso em c¿[npo. Além disso, as altas taxas de emissão

presentes nas técnicas usadas em radiodiagnóstico tornam necessário o uso de colimadores do

tipo "pinhole" exigindo técnicas de alinhamento acurada.to e dificultando a medida de raios X
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espalhados denfo de um fantoma. A alta tensão de operação e o alto custo destes tipos de

detectores são outos fatores limitantes.

Para contornar estes problemas, os pesquisadores passaram a procurar por formas

alternativas de especfioscopia. Assim, novos tipos de detectores foram sendo desenvolvidos e

aperfeiçoados, tais como: Telureto de Cádmio (CdTe) e Telureto de Cádmio e Zinco

(CdZnTe)rs'tu'tt, Iodeto de Mercúrio (Hglr)tt, barreira de superficiels e fotodiodos PIN de Si.

Particularmente, os fotodiodos PIN de Si têm sido de grande importância no que se refere a

espectroscopia de alta resoþão.

Fotodiodos PIN de Si são fabricados como detectores de radiação visível. Assim, em

meados da década de 80, alguns tabalhos publicados propunham o uso deste dispositivo para

substituir as valvulas fotomuþlicadoras no acoplamento com cintiladoresle'20. As principais

vantagens dos fotodiodos em relagão às fotomultþlicadoras seriam: maior eficiência quântica,

baixa tensão de operação, tamanho mais compacto, maior resistência mecânica, insensibilidade a

campos magnéticos e baixo prego,

A partir do fim da década de 80, trabalhos têm sido publicados reportando o uso dos

fotodiodos, operando a temperatura ambiente, na medida direta da radiação X emitida por

unidades de radiodiagnóstico2l'22'z3. As principais vantagens oferecidas pelos fotodiodos PIN em

relação aos detectores de Ge e Si(Li) são:

o baixa eficiência de detecção na faixa de energia da radíagão X permitindo

a medida dos feixes diretos de uma unidade de raios X diagnóstico sem o

uso de colimadores do tipo "pinhole";

o pequena intensidade de corrente de fuga e baixa capacitância, tornando a

resolução do sistema melhor mesmo à temperatura ambiente, evitando,

assim, o uso dos incômodos recipientes de Nitrogênio líquido;

o pouca atenuação dos raios X pelo chip do fotodiodo, tornando a sua

eficiência de detecção menos sensível ao ângulo do feixe incidente e

possibiliøndo a medida da radiação espalhada;

. baixo custo;

. baixa tensão de operação.
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Por outro lado, devido a fina espessura da camada I dos fotodiodos disponíveis

comercialmente, existe uma forte dependência da eficiência do detector com a energia, na faixa

de raios X de diagnóstico. Em seu fiabalho, Aoki e Koyama2r discutiram o procedimento de

correção dos espectros brutos obtidos com os fotodiodos, assim como a dependência da eficiência

do detector com o ângulo de incidência da radiação. Esses autores mediram especffos de um tubo

de raios X, alimentado por um gerador monofasico operando em regime de fluoroscopia, e

também espectros de fontes radioativas obtendo uma resolução de 2,0 keV para a energia de 59,5

keV. Em 1999, Terini e col.23 apresentaram especfios provenientes de geradores dos tipos

monofásico, fiifásico e de potencial constante, comparando seus resultados com espectros

calculados com base em um modelo semi-empírico. A resolução obtida por estes autores, com

um fotodiodo PIN de 7 mn], variava de 2,5 a 4,2 keY . O desenvolvimento de pré-amplificadores

híbridos e os testes com diferentes tipos e marcas de fotodiodos PIN trouxeram melhoras na

resolução dos detectores, chegando a valores como l,2keY 20 
.

Apesar deste tipo de detector, operando à temperatura ambiente, possuir resolução boa o

suficiente para medidas de raios X provenientes de uma unidade de radiologia convencional, o

mesmo não acontece para unidades de mamografia. Estes equipamentos trabalham com tensões

de 20 a 35 keV e seu especüo de emissão é formado principalmente pelas emissões

características do material do alvo, Mo (17,4 e 19,8 keV) ou Rh (20,2 e 22,7 keY). Portanto, o

espectrômetro não pode ter uma cauda de ruído muito longa e deve ser capaz de resolver as linhas

características do alvo.

Nos últimos anos, o desenvolvimento de detectores refrigerados por efeito termoeléüico

(efeito Peltier) provocaram uma fantástica melhora da resolução, que chegaraÍl a valores

comparáveis aos obtidos com detectores de Ge(Li)24. Embora os detectores refrigerados, usando

fotodiodos PIN de Si, sejam mais aplicados em medidas de fluorescência, a excelente resolugão e

o baixo nível de ruído tornam possível a medida dos espectros gerados por equipamentos de

mamografia.

1.2. Desenvolvimento do trabalho

Este üabalho foi desenvolvido com a furalidade de estudar as características de

detectores constituídos de fotodiodos PIN de Si, operando à temperatura arnbiente ou refrigerados

por efeito termoelétrico, e mosüar que eles podem ser utilizados como uma importante
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ferramenta na caracterização de feixes de raios X e no controle de qualidade de equipamentos dc

radiologia médica.

Com esta furalidade, no Capítulo 2 são descritas as características dos detectores usados,

o princípio de funcionamento e, ainda, a técnica empregada para a calibração dos detectores. No

Capítulo 3 são discutidos os processos de correção dos espectros brutos, levando em conta os

processos interação da radiação com o detector (efeitos Compton e Fotoelétrico), a atenuação do

feixe, provocada pelos materiais presentes enüe a fonte de radiação e o detecto' , e a radiação

espalhada pelos componentes metalicos do fotodiodo. A validação do método de correção é

verificada através da comparação ente espectos experimentais obtidos de tubos de raios X de

radiodiagnóstico com espectros teóricos calculados com base em um modelo semi-empírico.

Também são mostrados espectros de feixes de unidades de mamografia espalhados por um objeto

simulador de mama (fantoma).

Como aplicação imediata dos espectros medidos de unidades radiológicas está a

determinação do potencial de acionamento (kvp) e da camada semi-redutora (CSR), parâmefros

necessários para a caractenzação dos feixes de radiação. No Capítulo 4 são descritos os métodos

que foram desenvolvidos para se determinar com precisão os valores do kVp e da CSR afravés do

especfo de energias do feixe medido.

No Capítulo 5 são discutidas oufias aplicações possíveis do especfiômetro e no Capítulo

6 são mosfradas as conclusões deste trabalho.
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CAPíTU LO 2. O EspecrnôrrlerRo oe Relos X e Geue

2.1. Descrição - O totodiodo PIN de Si como detector de radiações ionizantes

Fotodiodos PIN consistem de um semicondutor com junção P-N que possuem rüna

camada exfia de alta resistência (I), entre as camadas P e N. Este tþo de dispositivo apresenta um

tempo de resposta curto e baixas correntes de fuga. A camada P é composta por um material

sensível à luz e a camada N é um substrato que coleta as cargas negativas geradas. Variando a

concentração do dopante e as espessuras das camadas P e N, é possível confrolar a sua resposta

espectral. O espectro de absorção,paÍa este tipo de dispositivo, cobre umafaixa de 350 a ll00

nm e o comprimento de onda tþico do pico de absorção é aproximadamente 900 nm 20' 2s'.

Embora os fotodiodos sejam fabricados como detectores de radiação visível, eles são muitas

vezes usados para a detecção de raios X e gama.

Quando a radiação incide na camada de depleção do semicondutor, ioniza e excita este

meio produzindo pares de elétron-lacuna. O campo elétrico existente na camada de depleção dá o

sentido de deslocamento desses portadores de carga que, ao serem coletados, geram um impulso

elétrico de arrplitude proporcional à energia da radiação como resposta à sua incidência no

detector. A energia média necessária para criar um par eléfionJacuna na camada de depleção do

fotodiodo de Si é 3,6 eV. Assim, para raios X e y, uma grande quantidade de portadores de carga

são gerados em um pequeno volume pela radiação ionizante, reduzindo a contribuição estatística

para a largwa do pico do especfro de energia.

Assumindo que a camada de depleção do fotodiodo se comporta como um capacitor de

placas paralelas, com um c¿tmpo elétrico constante enüe as placas, a espessura (t) da camada de

depleção pode ser calculada através da átrea e da capacitância da junção P-N, ou seja:

tri 'A
C

(1)

onde: es é a permissividade elétrica do Si

A e aírea sensível nominal

C é acapacitância

Vrírios tipos de fotodiodos estão comercialmente disponíveis, sendo grande a variedade

de tamanhos da área de junção P-N e espessuras da camada I mas, na maioria deles, a camada I

t
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tem espessura menor que 100 Fffi, o qve faz com que a eficiência de detecção do fóton tenha uma

forte dependência com a energia na faixa de raios X diagnóstico2l.

Uma das vantagens dos fotodiodos é que, como em geral eles possuem uma ârea de

junção P-N muito pequena, sua eficiência de detecção para raios X é extremamente limitada, o

que permite que se faça medidas de especfos de raios X de alta intensidade sem o uso de

colimadores do tþo "pinhole", que dificultam o alinhamento do aparato experimental, A pequena

área dejunção também reduz a capacitância do diodo melhorando a resolução em energia. Além

disso, a atenuação dos raios X pelo chip de Si do fotodiodo é muito pequena, o que torna a

eficiência de detecção menos sensível ao ângulo do feixe incidente, o que é vantajoso para

medidas de radiação espalhada.

2.2. Sistema eletrônico

O sistema detector operando à temperaflra ambiente (mostrado no diagrama de blocos,

na Figura 2-l) é constituído pelos seguintes componentes eletrônicos:

tr fotodiodo PIN de Si: é a ponta de prova do sistema detector, Dois fotodiodos foram

utilizadas como pontas de provas: um modelo SFH 206 K da Siemens e um modelo 53071 da

Hamamatsu. As características destes dois fotodiodos estão descritas no item2.3;

o fonte de tensão: fornece a tensão reversa que alimenta o fotodiodo. A fonte utilizada foi uma

modelo 456 HV da ORTEC.

E pré-amplificador: é acoplado diretamente na saída do fotodiodo e recolhe os pulsos

produzidos pela incidência de raios X e gama neste último. Foram feitas medidas com dois

pré-amplificadores sensíveis à carga'. um modelo l42II{ da ORTEC e um modelo 550 da eV

Products.

tr amplifïcador: amplifica os pulsos provenientes do pré-amplificador. O arrplificador usado

foi um modelo 572 da ORTEC;

B ADC (Analogic-Digital Conversor - Conversor Analógico-Dgttal): converte os sinais analógicos

provenientes do amplificador em sinais digrtais. O ADC utilizado foi um Northern NS-623.

tr Analisador multicanal: faz a analise dos sinais digitais. Foi utilizado o sistema integrado

REGULUS þlaca + software) para a aquisição e análise de especfros de radiagão gama e X

desenvolvido no Laboratório de Eletrônica do Departamento de Física Experimental do

IFUSP (LEFE)
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Multicanal

Amplificador
Pré-
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Fotodiodo ADC

Fonte de

tensäo

Figura 2-1: Diagrama de blocos do sistema eletrônico que

constituio detector

2. 3. Característi ca s d os f otod i o d os

A Tabela 2-1 apresenta as principais características dos fotodiodos modelos 53071 da

Hamamatsu e SFH 206 K da Siemenrtt'tu. Ar espessuras das carnadas de depleção foram

calculadas apartn da equação (1),

Tabela 2-l: Principais características dos fotodiodos
53071 da Hamamatsu e SFH 206 K da Siemens

No fotodiodo da Siemens, o chip de Silício é envolvido por um plástico fansparente e

incolor com espessura de 1,3 mm por cima da iírea sensível. Esta espessura de janela de plástico

foi reduzida para 0,7 mm para reduzir a absorgão de Raio-X. Os fios do fotodiodo foram

19,6Hamamatsu 116x418,1 t 0,640

8,5 + 0,6307,0Siemens 88r6

Tensão Reversa
(v)

Área sensivel
(mm')Fotodiodo

Espessura da camada
de depleção (pm)

Capacitância
(pF)
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diretamente soldados no cabo coaxial, com um conector SHV, para ligação direta ao pré-

amplificador, formando uma pequena sonda com 5,0 cm de extensão, Para evitar a exposição à

luz, o fotodiodo foi envolvido com duas finas folhas de alumínio (3,2 mglcÑ cada folha).

O fotodiodo da Hamamatsu possui uma janela de vidro de borosilicato cuja espessura

não foi fornecida pelo fabricurte. Esta espessura foi, então, estimada por dois métodos diferentes.

O primeiro deles foi através da comparação da razão das intensidades dos picos calculados

através de espectros experimentais de fontes radioativas com os valores tirados da literatura. Por

este método enconfiamos o valor de 0,4 mm. Este valor foi confirmado pelo segundo método que

utilizou uma câmara CCD Sens-a-ray, de uso odontológico. A câmara fornece uma imagem

radiográfica digitahzada que pode ser vista no microcomputador (Figura 2-Ð. É' feito um corte na

imagem e visualiza-se um grárfico da intensidade dos tons de ctnza em função do número de

pixels. Os limites do gráfico fornecem, em mrmero de pixels, a espessura externa do invólucro

inteiro do fotodiodo, que equivalem à 4,9 rnt#s. Assim, determinando-se o número de pixels que

correspondem a janela de borosilicato, obtém-se a sua espessura em mm. Forarn obtidas uma

série de dez imagens e o valor médio da espessura da janela, obtido por este método, foi de 0,41

+ 0,01 mm, correspondente à 9,1 + 0,3 pixels de imagem. Assim como o fotodiodo da Siemens, a

ponta de prova da Hamamatsu foi envolvida por duas finas folhas de alumínio e conectada ao

pré-amplificador através de um cabo coaxial. A Figura 2-3 mostra a sonda constituída pelo

fotodiodo 53071 da Hamamatsu, sem a coberhrra de proteção de Alumínio.

Figura 2-2: lmagem do fotodiodo S3071 da Hamamatsu obtida
com a câmara GGD Sensa-Ray. A parte cinza mais escura, no

detalhe, corresponde a janela de borosilicato.
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Figura 2-3: Fotodiodo 53071 da Hamamatsu em sua montagem
para fins de espectroscopia, sem a proteçäo de alumlnio

2.4.Calibração e Resolução do espectrömetro

A calibração do especfômefto é feita a partir dos espectros medidos com fontes

radioativas padrão emissoras de raios X e gama. Após a aquisigão dos dados referentes a uma

dada fonte, é feito o ajuste de gaussianas nos picos de interesse a fim de se determinar os canais

representativos das energias correspondentes aos picos (retiradas da literaturatt;, bem como a

resolução do sistema, dada pela largura a meia altura do pico (FWHM - Full Width at Half

Maximum),

As fontes que foram utilizadas durante este trabalho foram: 241Am, t"Bu, toncd, ttco.

Essa fontes foram escolhidas por abrangerem toda a faixa de energia dos feixes de tubo de raios

X usados em radiodiagnóstico, além de possuírem meias-vidas não muito curtas. A Tabela 2-2

mosfa as características das fontes que foram utilizadas.

As curvas de calibração levantadas para os fotodiodos 53071 da Hamamatsu e SFH 206

K da Siemens, mosfradas, respectivaûrente, nas Figuras 2-4 e 2-5, evidenciam a dependência

linear enüe Canal e Energia do sistema detector.
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Tabefa 2-2: Características das fontes radioativas usadas
na calibração do esPectrômetro

v 10,68 r 0,08136,4743 + 0,0005
'l 122,0614 r 0,0004 85,60 t 0,17
v 14,41300 t 0,00015 9,16 r 0,15

Fe (Ksr) 7,058 3,88 + 0,19

Fe (Ç')
Fe (Ks3)

32,6 + 1,6

1,99 + 0,10
6,404
7,058

Fe lK^"1

utco

(271,79 dias)

6,391 16.4 + 0.8
v 88,04 + 0,05 3,61 + 0,10

Ag (Ks¿) 25,511 0,487 + 0,024
Ag (Ksz) 25,455 2,30 + 0,08

25,144As (Kß5) 0,067 + 0,003
24,943Ag (Ks') 9,2 + 0,3

24,912Ag (Krì.) 4,76 + O,17
Aq (K"r) 55,7 !2,022,163
Aq (K,z) 21,99 29,5 + 1,1

totcd

(462,6 dias)

21,708Ao fK^") O.OO122 + 0.00005
v 59,5412 + 0,0002 35,9 + 0,4

26,3448 t 0,0002v 2,4O + O,O2

21,491Np (Lvo) 0,29 + 0,04
Np (Lve) 0,59 t 0,1121,342
Np (Lvz) 21,099 0,65 + 0,12
Np (Lvr) 20,784 1,39 + 0,18

17,751
17,992

Np (Lpr)

NP (Lm)

5,7 + 0,8

1,37 + 0,24

Np (Ln.) 0,65 t 0,0717,505
Np (Ln¿) 17,061 1,5 + 0,3
NP (Loz) 16,816 2,5 + 0,3

13,946NP (L"r) 9,6 r 1,0

13,761NP (L¿) 1,07 + 0,1 1

No lL.)

,0. Am
(432,2 anos)

11,871 066+009
v 36,04 !0,2780,9971 + 0,0014
v 79,6139 + 0,0026 2,62x0,06
Y 53,161 r 0,001 2,199 !0,022

Cs (Ks¿) 35,907 0,74 + 0,03
35,818Cs (Ksz) 3,58 + 0,09
35,252Cs (Kos) 0,123 + 0,005
34,987Cs (Ke1) 11,6 + 0,3

Cs (Kne) 5,99 + 0,1634,92
Cs (K,r) 30,973 64,5 ! 1,7

30,625Cs lK^')

tttBa

(10,52 anos)

34.9 + 0.9

TransiçãoFonte Energia (kev) lntensidade Relativa (%)

Fonte: Referência 27

23



140

120

,

IFT

t071 ,

açao
tsu S

uailo
mam¿

va qe
o: Ha

leUl
lodlo(FO a'

'100

(¡)t- Bo

.g
960
(¡)
c
uJ

40

100

90

80

70

60

5

40

o)
-v

.g
U)
q)
c
ul

20

o loo 200 300 400 500 600 700

Canal

Figura 2-4: Curva de calibração do espectrômetro utilizando,
como ponta de prova, um fotodiodo 53071 da Hamamatsu
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Figura 2-5: Curva de calibração do espectrômetro utilizando,
como ponta de prova, um fotod¡odo SFH 206 K da Siemens

A resolução do sistema detector é uma medida do alargamento de uma linha

monoenergética, provocado por flutuações estatísticas na altura do pulso que ocorrem durante o

processo de medida devido, entre oufos fatores, a corrente de fuga do detector e ao ruído

eletrônico do pré-amplificador e do amplificador. A resolução é definida como a largura à meia

altura (FWHM) dos picos nos especfros das fontes radioativas' . Para os fotodiodo PIN de Si
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utilizados, funcionando a temperatura ambiente, a resolução do sistema é nafaixa de 2,5 - 5 keV,

dependendo da energia do pico e também do pré-amplificador utilizado.

No deconer deste trabalho foram utilizados dois pré-amplifïcadores diferentes: um

ORTEC 142 ftI e um modelo 505 da eV Products. Uma comparação entre dados obtidos com

cada um deles mostra a razoâvel melhora que se obtém com o pré-amplificador eV. Isto pode ser

visto nas Figrras 2-6 e 2-7 e, ainda, na Tabela 2-3 onde são mostados os valores de FWHM

correspondentes à algumas energias das fontes usadas para o levantamento da curva de calibração

do fotodiodo 53071 da Hamamatsu com os dois pré-amplificadores. Os valores das energias

correspondem às médias ponderadas (pela intensidade) entre valores cuja diferença é menor ou

da ordem da resolução do sistema.

A estabilidade do sistema detector foi verificada aüavés de medidas do espectro da fonte

de talAm realizadas ao longo de varias horas. A Figura 2-8 mosfa os resultados obtidos para os

canais representativos da energia de 59,5412 keV ao longo das horas. A estabilidade também foi

confinnada pela constância dos valores dos canais de pico ao longo dos meses em que foram

realizadas as medições.

Tabela 2-3: Gomparação entre as resoluções obtidas com o
espectrômetro utilizando os pré-amplificadores da eV Products e da

ORTEC

136,4743 5,39 t 0,083,550 t0,251
3,283 t 0,048122,0614 5,39 t 0,08

14,413
57co

2,83210,015

22,103roecd 4,57 + O,122,959 t 0,015

3,120 t 0,04890,9034 4,56 + 0,12

2,771 + 0,14453,161 4,5310,37

30,851
1338a

4,47 t0,022,832 + 0,007

3,001 + o,o4459,5412 4,49 + 0,08

26,3448 4,60 + 0,163,073 + 0,019241Am
3,073 + 0,01913,927 4,60 + 0,16

eV Products ORTEC
Energia (kev)Fonte

FWHM (kev)
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Figura 26: Gomparaçäo entre espectros da fonte de'ntAm obtidos com os
préamplificadores eV 550 e ORTEG 142/,H. A ponta de prova utilizada em
ambas medidas foi o fotodiodo 53071 da Hamamatsu. Os espectros foram

corrigidos por um procedimento que será descrito no Capítulo 3
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Figura 2-8: Curva de estabilidade do sistema detector utilizando os
fotodiodos Hamamatsu 53071 e Siemens SFH 206 K. O canal do pico

é o correspondente a energia de 59,5412 keV da fonte de 2414m

2. 5. O espectrômetro ref ri gerado po r efeito termoelétrico

2.5.1. O Efeito Peltier

O fenômeno de refrigeração termoelétrica, conhecido pelo noms de "Efeito Peltier", foi

descoberto no século XIX pelo francês Jean Charles Athanase Peltier (1785-1845). O efeito

Peltier esta ligado a riln outro efeito termoelétrico, o efeito Seebeck, onde urna Força

Eletomotriz (f.e.m.) térmica é criada quando dois materiais condutores dissimilares (A e B) são

conectados e as junções mantidas a diferentes temperaturas (T0 e Tl), como mosffa a Figura 2-9.

A f.e.m. térmica eAB criada no circuito se produz pelo fato de que as densidades de portadores de

carga diferem de um condutor pata outo e dependem da temperatura. Quando dois condutores

diferentes são conectados para formar duas junções, e estas são mantidas a diferentes

temperaturas, a difusão dos tansportadores de carga nas junções se produz a riünos diferentes.

Tem origem, assim, um movimento líquido dos tansportadores de carga como se fossem

impulsionados por um campo não eletrostatico. A integral curvilínea deste campo ao longo do par

terrnoelétrico é a f.e.m. de Seebeck:

o Ham amatsu

o S iem ens

--------ll-------- €------- -+ì -- ----- -€---- --- -EL--
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t Q)

onde: cra € cr,e são os coeficientes de Seebeck para as substâncias A e B e dependem danabtreza

destas e da temperatura.

Material A

AB f,'t"^-crB)'dr

r'
T1

ì
Material B

Figura 2-9: Esquema de um circuito termoelétrico

O efeito Peltier pode ser notado na junção entre o material A e o material B. Para manter

a junção à temperatura constante na presença de uma corrente I, calor deve ser trocado com as

vizinhanças. Além do aquecimento Joule, proporcional ao quadrado da corrente e, portanto, não

dependente da direção desta, ocorrerá uma troca de calor que será proporcional à corrente. Isto

significa que calor será gerado ou absorvido, dependendo da direção da corrente. Esta quantidade

de calor frocado é conhecido como calor Peltier e é dado por:

IAB (3)

onde: æeeéocoeficientePeltierele¡éacorrentequeatravessaocircuito.Epossíveldemostar

que o coeficiente Peltier está relacionado com os coeficientes Seebeck através da expressão28:

TO

9: æee

Junções

fiAB=T(oo-0")

28

(4)



Assim, os pares termoelétricos não são adequados para extrair calor utilizando efeito

Peltier porquo a diferença enfre os coeficientes Seebeck é muito pequena. Enüetanto, materiais

semicondutores, que possuem boa condutividade elética e má condutividade ténnica e, portanto,

gandes coeficientes Seebecþ são capazes de originar uma conente calorífica Peltier maior. 
28'2e'3o

Os dispositivos que fazem uso do efeito Peltier para refügeração consistem de vários

pares conectados elefiicamente em série e termicamente em paralelo. Materiais semicondutores,

em geral telureto de bismuto, do tipo P e N formarn os elementos dos pares e são soldados a

placas conectoras de cobre que, por sua vez, são isoladas eletricamente das superficies externas

através de placas de cerâmica. Uma fonte DC é, então, conectada ao dispositivo fazendo com que

calor seja absorvido de um dos tenninais, resfüando-o, enquanto calor é ejetado para o ouüo

terminal fazendo com que a temperatura nele aumente. Invertendo a direção da corrente o fluxo

de calor também será invertido. Portanto, este tipo de dispositivo faz com que o calor seja

bombeado de um dos lados para o lado oposto. No lado quente, o calor deverá ser dissipado

através de uma "pia de calor" que, mantida a uma temperatura maior que a temperatura ambiente,

irá fransferir calor de sua superficie para as vizinhanças.31

2. 5.2. Características do detector refrigerado

O conjunto detector XR-IOOCR da Amptek consiste em um uma montagem contendo

um fotodiodo PIN de Si e um transistor FET (Field Effect Transistor) de entrada do pré-

amplificador, ambos refrigerados por efeito Peltier. A refrigeração do sistema detector tem como

efeito direto a diminuição do ruído eletrônico provocado principalmente pelo movimento térmico

dos eléfions nos componentes eletrônicos.

A ponta de prova do detector consiste de um fotodiodo PIN de Si, com area sensível de

7 mm2 e espessura da camada de depleção de 300 ¡rm, envolvido por uma janela de Berílio com

espessura de 25pm, O fotodiodo é alimentado por uma tensão reversa de 100 V, o que facilita a

coleta dos pares eléüonJacuna criados pela radiagão incidente. Esta tensão produz uma excessiva

corrente de fuga quando operando em temperatura ambiente, mas ela é consideravelmente

reduzida quando o sistema é resfriado. Além disso, a tensão mais alta diminui a capacitância do

detector reduzindo o ruído eleüônico do sistema.32

Tanto o detector quanto o FET e os circuitos de realimentação são montados sobre

pequenos subsüatos em cima de um substrato principal fxado no refrigerador termoelético. Um
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chip monitor, também montado sobre o substrato resfriado permite a leitura direta da temperatura

dos componentes internos, que varia com a temperatura ambiente.32'33

O pré-amplificador é desenvolvido atavés de uma técntca em que se usa um resistor de

realimentação e um dMsor de corrente de realimentação que divide em duas partes a corrente que

atravessa o resistor, reduzindo, assim, o ruído denaturezatérmica. 
33

Todo o sistema integrado utilizado na aquisição e análise de especfros é formado pelos

seguintes componentes :

o Ponta de prova e pré-amplificador modelo )R-IOOCR

o Fonte de alimentação e amplificador modelo PX2CR

o Conversor analógico-digital (ADC) e analisador multi-canal (MCA) modelo

MCA SOOOA

o Notebook Compaq Presario 1200 com software MCA 80004

2.5.3. Calibraçäo e Reso/ução do espectrÔmetro refrigerado

A curva de calibração do espectrômetro refrigerado, levantada através do ajuste de

gaussianas aos picos das fontes radioativas de 2alAm, t"Ba ttco e toncd, é mostrada na Figura

2-10. Como no caso do especüômetro funcionando a temperatura arnbiente, a dependência enfe

canal e energia é linear para o detector )(R-100CR.
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Figura 2-10: Gurva de calibraçäo do sistema detector
refrigerado por efeito Peltler, XR-100CR da Amptek.
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Com temperahnas chegando a - 26 oC, obteve-se uma excelente melhora na resolução,

quando comparada com o sistema detector não refrigerado. Resoluções variando de 283 a 486

eV, como mostra a Tabela 2-4,foram obtidas para energias variando de 7 a 8l keV.

Tabela 2.4: Resoluçäo do sistema detector refrigerado por efeito Peltler

0,28314,41300
utco 0,2917,058

80,9971 0,486
1338a 53,161 0,396

24,932 0,306
l0scd 22.103 0,384

59,5412 0,414

26,3448 0,331

11,871
241Am

0,297

Fonte Energia do pico (keV) FWHM (kev)
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Figura 2-11: Espectro de 2otAm obtido com o sistema detector
reftigerado XR-í0OCR da Amptek, após correção através de

um procedimento que será descrito no Capítulo 3
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CAPíTULO 3. Meolons DE EspecrRos

3.1. Correção dos especúros brutos:

O resultado direto de uma medida espectrométrica é uma distribuição de altura de pulsos

e não um espectro de energias de fótons. É necessario, portanto, que se faça uma correção nesta

distribuição a fim de se obter o verdadeiro especto de fótonsll. Esta correção foi feita, neste

trabalho, ahavés de um programa desenvolvido em MathCad (Strippng2.0) que leva em conta as

possíveis interações dos fótons incidentes com o detector (eficiência para absorção total e parcial

de energia), a atenuação do feixe nos materiais entre a fonte de radiação e a camada sensível do

fotodiodo e, ainda, a radiação espalhada pelos componentes metálicos presentes no fotodiodo.

Como foi dito no Capítulo 2, a maioria dos fotodiodos disponíveis comercialmente

possuem uma espessura de camada I muito fina (< 100 pm). Essa característica faz com que a sua

eficiência de detecção dependa fortemente da energia dos fótons incidentes. Como o volume da

região I é muito pequeno, raramente os fótons incidentes sofrem multiplas interações (menos que

lo/o do total)2|. Assim, pode-se assumir que os fótons sofrem uma simples interação ou passam

atavés da região I sem interagirem. Isto implica que a absorção de energia total de um fóton

incidente ocorïe somente por efeito fotoelétrico e, a absorção parcial, somente por espalhamento

Compton2l'". A Figuta 3-1 mostra os coeficientes de atenuação linear total, de efeito fotoelétrico

e de espalhamento Compton do Silício, tirados de tabelas disponíveis na home page do NIST

(National Institute of Stândards and Technology)27 que foram utilizados no progr¿tma de correção

de espectros.
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esþalhamento Gompton, para o Sillcio, em funçäo da energia do fóton

3.1.1. Eficiência para a absorção total de energ¡a

A eficiênciapara a absorção total de energia é dada pelarazão do número de fotons cuja

energia é totalmente absorvida, pelo número de fótons incidentes. Como a absorgão total de

energia, neste caso, ocorre somente por efeito fotoelétrico, a eficiência para absorção total é

calculada através da expressão:

n, =[
pp

þrt

Ft-
1-e P

(5)

onde: Irp é o coeficiente de atenuação linear fotoeléüico, em cm-l, do Si

ttt é o coeficiente de atenuação linear total, em cm-l, do Si

p é a densidade do Si em gl"nf

t é a espessura da camada de depleção em glcr*

Compton
Fotoelétrico

- 
Total
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Ft-

l-e P é a fração do fluxo de fótons incidentes na camada de depleção do detector

que são removidos do feixe incidente após afravessar a espessura t

Na absorção fotoelétrica, se a energia do fóton for totalmente depositada no volume do

detector (não é produzido um fóton de fluorescência ou este é tarnbém absorvido por uma

subsequente interação fotoelétrica), o fóton será contado com sua energia verdadeira. Entretanto,

se nm fóton de fluorescência é produndo e não é absorvido no volume do detector, o fbton

primario será contado com uma energia "erradt'E : Eo - Er, onde Eo é a energia "verdadeira" do

fóton primario e Et é a energia do fóton de fluorescência que escapa. Este efeito de perda por

escape K no Si é muito pequeno por causa da baixa energia do K-edge (1,84 keV) e do seu baixo

rendimento de fluorescência (0,05), podendo ser iguorado neste caso o que não ocorre no Ge, por

exemplo, cujo K-edge é l1,l keV e seu rendimento de fluorescência é 0,50.7

Entretanto, o escape dos eléfons criados por efeito fotoelétrico, que nos detectores de

Ge ou S(LÐ pode ser þorado, tem de ser considerado no caso do fotodiodo de Si, uma vez que

o alcance extrapolado de um elénon de, por exemplo, 100 keV no Si é 58 pm tt'tt. Para a

correção do escape dos fotoelétons foram usados os dados de Aoki e col.21, que calculou as

frações de escape dos fotoeléüons para várias espessuras da camada de depleção do fotodiodo.

Para o cálculo, Aoki assumiu o mecanismo mosfiado na Figura 3-2. Como o diâmetro da camada

de depleção é muito maior que o alcance do elétron, ele foi considerado como sendo infinito. Um

fóton incide perpendicularmente à superficie da camada I, de espessura t, e, depois de atravessar

uma distância x, produz um eléton que é ejetado a un ângulo 0.

Camadal

Fóton
incidente

+x
(- t

Figura 3-2: Mecanismo de escape dos fotoelétrons

e
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Aoki calculou a distribuigão angular dos fotoeléfions I(0) e utilizou os resultados

experimentais de Agu e co1.3a para determinar a probabilidade de escape T(x,0) dos fotoeléfons.

A fração de escape f" foi obtida pela integração, sobre toda a espessura da camada I e todos os

ângulos, da expressão:

In

J JNtxl 
.I(e) .r(x, o) 'sino .do .dx

r -oor" = (6)

J J*t"l .I(e) .sino .do .dx
00

onde: N(x) : N6 exp(-Irtx) é o número de fótons a uma distância x, e N6 é o número de fótons

incidentes. Os resultados obtidos por Aoki e col. mostram que a probabilidade do fotoeléfron

escapar depende fortemente da espessura da camada I do fotodiodo. A Figura 3-3 mosüa as

curvas levantas para os fotodiodos SFH 206 K da Siemens (88pm), 53071 da Hamamtsu

(116¡rm) e p¿ìra o fotodiodo utilizado no detector da Amptek (300pm)

1,0

100 150 200

Energia (keV)

Flgura 3-3: Fração de escape de fotoelétrons em funçäo da energia
para espessuras da camada de depleção de 88, 116 e 300 ¡rm

Desta forma, a eficiência pata a absorção total de energia, conigida para o escape de

fotoelétrons, é dada por:

08
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00
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- 
88pm (Siemens)

- 

116 pm (Hamamatsu)

- 

300 pm (Amptek)
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Ir =îp(l -f") (7)

Para se obter o especfro correspondente à saída da fonte emissora de radiação deve-se

levar em conta, ainda, os materiais presentes ente a fonte e a ârea sensível do fotodiodo que

provocam uma atenuação do feixe. A Figura 3-4 mosta os coeficientes de atenuação do ar, do

alumínio (usado para envolver os fotodiodos de modo a não permitir a incidência de luz), do

vidro de borosilicato (anela do fotodiodo modelo S3071 da Harnamatsu), do Berílio fianela do

detector Amptek) e do polietileno ou epoxy, que servem de revestimento das fontes radioativas.

As tabelas dos coeficientes foram tiradas da home page do NIST. 27
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Figura 3"4: Coeficlentes de atenuação de massa do ar, alumínio, vidro de
borosilicato, polietileno, Berílio e epoxy, usados na correçäo dos espectros brutos

Sendo / o produto dos fatores de absorção relativos a cada um dos materiais

considerados (l), ou seja:

fd n
i

xi (8)

- 

Polietileno

-Alumfnio
-Af
- 

Be¡llio

- 

Epoxy

- 

Borosillcato

Pi
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onde x¡ é a espessura do material I em unidades de glcrrf , então, a eficiência q'¡ conigidapaft a

atenuação nestes materiais é dada por:

fd (e)

A Figura 3-5 mostra a curva da eficiência em frrnção da energia, dada pela equação (6),

do fotodiodo S 3071 da Hamamatsu. O griifico apresenta ainda a eficiência experimental obtida

com as fontes de 1338a 
e 

ttco. A eficiência experimenlal é obtida através darazão ente o número

de contagens no pico de energia pela sua intensidade relativa, dada pela literatwfi . O número de

contagens é dado pela iárea sob o pico, corrigida pelo fator geoméÍico do detector (G) e pela

absorção da radiação no invólucro da fonte e no ar.
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Figura 3-5: Gurva de eficiência do fotodiodo 53071 da
Hamamatsu, em funçäo da energia do fóton

3.1.2. Espalhamento Compton

A eficiência Tlc para o espalhamento Compton é dada por:

-rt.t

fnTl
I
f

4020

c

\
]

r

Experimental
Calculada

.\

T l-e P
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onde: p. é o coeficients de atenuação linear para espalhamento Compton, em crnt, do Si

trt é o coeficiente de atenuação linear total, em cm-l, do Si

p é a densidade do Si em el"of
t é a espessura da carnada de depleção em gl" '

Como dito anteriormente, devido à pequena espessura da camada I do detector, a

probabilidade de um fóton sofrer multiplas interações denfio do volume do detector é muito

pequena e pode ser ignorada. Sendo assim, o fóton que sofre efeito Compton será contado com a

energia que foi üansferida para o eléüon Compton. Esta energia será menor ou igual a energia da

borda Compton, dada por

(1 1)

A distorção devido ao espalhamento Compton produzido por fótons de uma dada

energia é comigida assumindo-se uma fo¡na retangular para o espectro espalhado abaixo da

energia do Compton-edge, Para a correção, a altura do retângulo h, dada pela contagem média

por canal no contínuo Compton, é subtraída na região do canal 1 até o canal c correspondente ao

Compton-edge. A contagem média å pode ser deternrinada por:

E^ (kev) - zL'o
v\ (2Eo+5ll)

h (12)

onde: I. é a eficiência para o espalhamento Compton

Nr é a contagem conigida correspondente à energia total dos fótons que sofreram

espalhamento Compton

c é o canal correspondente ao Compton-edge

As curvas de espalhamento Compton correspondentes aos especüos contínuos obtidos

com tubo de raios X (com gerador trifásico) comtensões variando de 50 a 110 kV, assim como
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para as fontes radioativas 1338a, 57Co e'o'Am, são mosfradas nas Figuras 3-6 e 3-7,

respectivamente.

400

350

o 300
o

E ,,0
t!e
I zoo
v,
ÉI rsop
oE too
z

50

0

Energla (kev)

Figura 3-6: Espalhamento Compton referente a espectros
gerados com tensöes variando de 50 à 110 kV.
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3.1.3. Radiação espalhada

A radiação espalhada pelos componentes metálicos presentes nos fotodiodos também

deve ser levada em consideração na coffeção dos especüos experimentais, As camadas metálicas
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que envolvem os fotodiodos podem espalhar fotons que não interagiram com a camada de

depleção, Por exemplo, os fótons retro-espalhados a l80o por efeito Compton provocado por

fótons incidentes de 59,5 keV do 2414m, têm energia de 48,2 keV. Os fótons refioespalhados que

escapam do contato metalico podem então interagir com a camada sensível do fotodiodo. Essa

radiação espalhada foi conigtda utilizando-se as contagens obtidas enûe os picos de maior

energia, 59,54 80,99 e 88,03 keV, e o pico imediatamente anterior dos espectros de 
2a1Am, t"B"

e to'Cd, respectivamente. Essas contagens foram consideradas constantes desde zero até o canal

correspondente a energia dos fótons que causararn a radiação espalhada, Ãtazão F da integral das

contagens espalhadas sobre a integral das contagens no pico é dependente da energia. Esta

dependência é determinada pela regressão linear dos valores obtidos de uma curva de F em

função da energia do fóton. A fração F das contagens espalhadas é então subüaída das contagens

medidas em cada canal.2r'z3

Além disso, na fabricação dos fotodiodos, tanto nos da Siemens como nos da

Hamamatsu, ê tútl:zada uma solda metálica composta de Prata, Processos fotoelétricos ocorridos

na prata podem produzir raios X secundários (fluorescência) que são detectados na camada de

depleção do silício resultando num espectro adicional superposto ao especto de interesse' A

maior parte desta fluorescência pode ser corrigida utilizando-se o especúo da fonte de to'Cd,

previamente medida. Este nuclídeo decai para um isótopo daPrata, em estado excitado, que emite

raios X característicos. O espectro dos raios X característicos é normaltzado e então subtraído dos

dados medidos.23

3.2. Es pectros experi mentais de fontes radioativas

Espectros experimentais de fontes radioativas padrão foram medidos e conigidos

conforme o procedimento descrito acima, As Figuras 3-8, 3-9 e 3-10 mosfram os espectos das

fontes de 2alAm, tt'Ba 
e 

ttco, respectivamente. As medidas foram feitas com as fontes situadas a

aproximadamente I cm do detector, utilizando como ponta de prova o fotodiodo 53071 da

Hamamatsu. O tempo de aquisição variava de acordo com a atMdade da fonte e também com a

intensidade dos fótons de cada energia a ser medida.

A firn de se fazer uma verificação quantitativa do programa de corregão de espectos,

foram calculadas as áreas sob os picos referentes a emissão gama das fontes medidas. As razões

enÍe as areas obtidas experimentalmente forarn, então, comparadas com os valores calculados a
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partir das intensidades relativas disponíveis na literahra". Os valores obtidos por ambas as

formas estäo em acordo, como pode ser verificado na Tabela 3-1.
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Figura 3-8: Espectro corrigido de 2a1Am obtido corn um
fotodiodo 53071 da Hamamatsu e pré-amplificador eV
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Figura 3-9: Espectro corrig¡do de 1338a obt¡do com um
fotodiodo 53071 da Hamamatsu e pré-ampl¡ficador eV
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Figura 3-10: Espectro corrigido de 57Co obt¡do com um
fotodlodo 53071 da Hamamatsu e préampl¡f¡cador eV

Tabela 3-1: Comparação entre os resultados obt¡dos exper¡mentalmente (R), após
correção dos espectros, e através da literatura, (RL), p_ara as razões das áreas sob os

þicos de radiação gama em¡t¡da pelas fontes d-e 
ÈtGo, r33Ba e 2arAm. Ar e Az

correspondem às áreas sob os p¡cos de energiaS Er ê E2, r€spêctivamente

3.3. Espectros experimentais de equipamentos de raios X convencionais

Existem vários tþos de geradores que produzem a alta tensão necessária aos tubos de

RX em Radiologia. O princípio básico de quase todos eles é a conversão, com o auxflio de um

transformador, de uma baixa tensão AC þor exemplo da rede elética) em uma alta tensão, que é,

14,4'13 136,4743

57-Co
122,0614

59,541226,3448241Am 0,05930,05967,839.1054,672104

2,739.1061,117.10735,13630,851 4,4354,078

1,8.10s80,903453,161
1338a

0,0560,0503,628.106

0,6623,804.1052,517 i}s136,474314,413 o,514

3,631.1063,804.10s122,0614136,4743 0,1250,105

Ar

2,517105122,0614

E2 (keV)

14,413

E1 (keV)

utco

0,064

RL

0,069

R = Ar/AzFonte

3,631 .106

A2
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em seguida retificada através de um circuito com diodos. A forma de onda produzida é definida

pelo sistema de retificação usado, sendo os sinais mais convencionais aqueles de geradores

monofásicos (de I ou 2 pulsos), trifásicos (de 6 e 12 pulsos), os de potencial constante e os de

alta freqtiência3s.

Originahnente, todos os geradores de raios X usados em imagens clínicas eram do tipo

monofásico. Os geradores de um pulso ou monofásicos de meia onda, como tarnbém são

chamados, são mais comuns em aplicações odontológicas e fazem uso de 2 diodos para passar

somente uma polaridade da onda senoidal original do potencial. Os geradores de dois pulsos,

tarnbém chamados de geradores monofásicos de retificação de onda completa, são compostos por

gma série de quato diodos retifîcadores dispostos em ponte que transformam a parte negativa da

forma de onda original em um potencial positivo, provocando a geração de radiação durante todo

o período e, portanto, o dobro da intensidade daquela conseguida com o de meia onda.36

Atualmente, grande parte dos equipamentos disponíveis para diagnóstico são

construídos com geradores trifásicos de seis ou doze pulsos que utilizam transformadores de alta

tensão e métodos de retificagão mais complicados para conseguir uma forma de onda do

potencial do tubo com uma ondulação percentual (ripple) consideravelmente reduzida quando

comparado com os geradores monofásicos.37

Os geradores de potencial constante são comuns em Radioterapia e em Radiografia

lndustrial mas, somente nos últimos anos começaram a ser usados emRadiodiagnóstico. Esses

equipamentos permitem a produção de feixes de radiação de grande intensidade e possuem um

rippte teórico de apenas 0,83olo.38

A Tabela 3-2 apresenta os parâmetros experimentais utilizados na obtenção dos

espectros, mostrados nas figuras 3-I2 à 3-19, provenientes de dois tubos Rörix, ambos com alvo

de Tungstênio/Rênio, ângulo de inclinação de l2o e 17o e filtração inerente equivalente a2el,5

mm de Al, respectivamente. Os tubos eram acionados por um retificador monofásico (Heliophos

48 da Siemens) ou por um retificador trifásico (SRTE - Sistema de Retificação Trifásico

Experimental, desenvolvido no IEE-USP). A montagem experimental utilizada para as medições,

esquematizada na Figura 3-11, foi baseada nas recomendações da Norma n' 1267 da IEC 3e. O

alinhamento foco/colimador/detector foi feito com una caneta laser, colocada no chão na posição

vertical, de modo que o feixe passasse por um primeiro orificio, pelo colimador e incidisse no

alvo do tubo. Os especüos medidos foram corrigidos conforme metodologia descrita
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anteriormente e comparados com espectros teóricos calculados através do modelo semi-empírico

TBC, baseado na teoria quântica do Bremsstrahlung, descrito no apêndice A.

foco

Filtração <-
adicional

200 - 300

colimador > 550 mm

detector

à 450 mm

chão

Figura 3-11 : Montagem experimental recomendada pela norma
lÊC 1267, utilizada nas medições de espectros

Tabela 3-2: Parâmetros experimentais usados nas medições dos espectros apresentados nas
figuras 3-12 à 3-19

3-19 trifásica100 2,O4,0 mm de Cu eVHamamatsu

3-1 I 80 2,03,0 mm de Cutrifásica eVHamamatsu

603-17 2,0 mm de Cutrifásica Hamamatsu2,0 eV

503-16 1,5 mm de Cutrifásica Hamamatsu2,0 eV

3-1 5 monofásica3,7100RQR 8 1,51,5 mm de Al OrtecSiemens

RQR 43-14 monofásica2,060 1,50,5 mm de Al OrtecSiemens

2,980RQR 63-13 1,0 mm de Altrifásica Hamematsu2,0 Ortec

3-12 2,060RQR 4 0,5 mm de Altrifásica OrtecHamamatsu2,O

Pré-amplif.Fotodiodo
Tensão
(kvp)FeixeFigura

Flltraçäo
Adicional

Tipo de
retificação

csR.
(mm de Al)

Filtraçäo
inerente

lmm de All

Sistema detector

'Camada semi-redubfa dos feixes padronizados lECte
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Figura 3-12: Comparaçäo entre os espectros exper¡mental e teórico
referentes ao felxe RQR 4 da Norma IEC 1267, com tensão nom¡nal

aplicada de 60 kVp, com retificação trifásica. As condiçöes
experimentais utilizadas para a medida säo mostradas na Tabela 3-2.
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Figura 3-13: Gomparaçäo entre os espectros experimental e teórico
referentes ao feixe RQR 6 da Norma aEC 1267, com tensão nominal

aplicada de 80 kVp, com retificação trifásica. As condições
experimentais utilizadas para a medlda são mostradas na Tabela 3'2.
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Figura 3-14: Gomparaçäo entre os espectros exper¡mental e teór¡co
referentes ao feixe RQR 4 da Norma IEC 1267, com tensão nom¡nal

apl¡cada de 60 kVp, com retif¡cação monofás¡ca. As cond¡ções
experimentais utllizadas para a medlda säo mostradas na Tabela 3-2.
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Flgura 3-15: Comparaçäo entre os espectros experimental e teórico
referentes ao felxe RQR 8 da Norma IEC 1267, com tensäo nominal

aplicada de 100 kVp, com retificaçäo monofásica. As condiçöes
experimentals utilizadas para a medida são mostradas na Tabela 3'2.
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Figura 3-16: Compareção entre os espectros exper¡mental e teór¡co
referentes a um fe¡xe altamente filtrado, com tensäo nomlnal apl¡cada

de 50 kVp, com ret¡f¡cação trifásica. As condições experimentais
utilizadas para a medida são mostradas na Tabela 3-2
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Figura 3-17: Comparação entre os espectros experimental e teórico
referentes a um feixe altamente filtrado, com tensão nominal
apl¡cada de 60 kVp, com retificaçäo trifásica. As condiçöes

experimentais utilizadas para a medida säo mostradas na Tabela 3-2
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Figura 3-18: Gomparaçäo entre os espectros exper¡mental e teórico
referentes a um fe¡xe altamente filtrado, com tensão nominal
apllcada de 80 kVp, com retificaçäo trifásica. As condições

experimentals utilizadas para a medida são mostradas na Tabela 3-2
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Figura 3-19: Comparaçäo entre os espectros experimental e teórico
referentes a um feixe altamente filtrado, com tensäo nominal
aplicada de 100 kVp, com retificagäo trifásica. As condiçöes

experimentais utillzadas para a medida são mostradas na Tabela 3-2
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3.4. Espectros experimentais de equipamentos de mamografia

Em marnografra, o uso de fótons de baixa energia é necess¿írio para se obter significante

contraste ente os tecidos moles que compõem a mama. O tubo de raios X empregado em um

sistema dedicado de mamografra é, em geral, constituído por um alvo de Molibdênio (Z:42) e é

acionado por um gerador frifásico ou de potencial constante operando na faixa de 25 a 32 kVp36.

A janela do tubo é feita de uma fina camada de Berílio para não permitir uma excessiva absorção

do feixe de baxa energia.

O espectro emitido é dominado principalmente pelos raios X característicos do Mo (17,4

e 19,8 keÐ, resultando em um feixe que não é muito penetrante mas que provoca alto contraste

em tecidos que não sejam muito espessos. Um filtro também de Mo, tþicamente com 0,03 mm

de espessura, é usado por ser relativamente tansparente à sua própria radiação característica,

deixando-a passar, ao mesmo tempo que remove grande parte da radiação de bremsstrahlung

com energias abaixo do valor de seu joelho de absorção (- 20 keV). Recentemente, equipamentos

de mamografia com tubos de raios X utilizando alvos de Ródio (energias K de 20p e 22,7 keY)

também têm sido lançados no mercado.

Para se reahzar medidas de espectos de raios X emitidos por equipamentos de

mamografia é preciso que o sistema detector tenha uma resoþão suficientemente boa, capaz de

separar as linhas características do Mo. O detector refrigerado por efeito termoelético é,

portianto, ideal para este tþo de medida. Enffetanto, como foi dito anteriormente, a eficiência dos

fotodiodos de Si é razoavelmente maior para baixas energias e, portanto, a vantagem

anteriormente citada de não ser necessário o uso de colimadores muito estreitos para medidas de

raios X convencional, neste caso praticamente não é mais valida. Dessa forma, para a medida da

radiação direta emitida por um tubo de mamografia é necessário adaptar um colimador ao

detector de forma a diminuir taxa de fotons que chegam ao detector.

Embora a medida do feixe direto ainda não tenha sido possível, com o detector

refrigerado por efeito termoelétrico, foi possível realizar medidas de espectros espalhados por um

objeto simulador de mama, formado por placas compostas de materiais equivalentes a 50% de

tecido adiposo e 50Yo de tecido glandular (modelo BR-12 da Nuclear Associates). Usando um

mamógrafo Philips Mammodiagnostic, com anodo de Mo, do Hospital Universit¿irio da

Universidade de São Paulo (I{U-USP), foram medidos feixes espalhados por um fantoma, a 90o
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do feixe primario. As Figuras 3-20,3-21 e 3-22 mosffam os espectros espalhados de feixes de25,

28 e 3l kVp, corrigidos para a eficiência do detector.

10 15 20 30

Energia (keV)

Figura 3-20: Espectro de feixe de raios X espalhado por um
objeto simulador de mama, com uma tensão aplicada ao tubo
de 25 kVp. O espectro foi obtido utilizando o sistema detector
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Figura 3-21: Espectro de feixe de raios X espalhado por um
objeto simulador de mama, com uma tensão aplicada ao tubo
de 28 kVp. O espectro foi obtido utllizando o sistema detector
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Flgura 3-22: Espectro de feixe de raios X espalhado por um
objeto simulador de mama, com uma tensão aplicada ao tubo
de 3l kVp. O espectro foi obtido utllizando o sistema detector
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CAPíTULO 4. ApucnçÕes

4.l.Medidas de kVp

Em radiologxa diagnóstica são essenciais os testes de rotina de controle de qualidade, de

modo a garantir uma boa qualidade nas imagens obtidas e baixa dose de radiação para pacientes,

pessoal clínico e técnico. Estes testes têm a finalidade de analisar os vários parâmetros

relacionados com a produção da imagem radiográfica, como a acurácia das indicações do

potencial de aceleração dos elétrons (kVp), da corrente de elétrons no tubo (mA), do tempo de

acionamento (s) e do produto corrente-tempo (mAs).

A intensidade do feixe de raios-X é linearmente proporcional à corrente no tubo e

proporcional aproximadamente ao quadrado do kVp, ou seja, uma pequena variação no kVp

provocará uma maior variação na dose absorvida pelo tecido, quando comparada com uma

variação correspondente em mAs, tendo conseqüências no contraste da imagem. Sendo assim, é

necessário que os dispositivos de ajuste da tensão aceleradora do tubo sejam calibrados de forma

adequada a fim de evitar a má qualidade das imagens radiográficas comprometendo o diagnóstico

das patologias"'".

Diversos métodos, invasivos e não-invasivos, têm sido utilizados para a medição da

tensão de pico dos equipamentos de raios X. Entre estes métodos pode-se destacar os seguintes:

o Divisor de Tensão: nesta técnica de medida invasiva, circuitos de resistências

dMsoras de tensão são inseridos enfie os cabos de alt¿ tensão do cátodo e do ânodo.

Estes circuitos de resistências, em geral, tem uma razão de divisão de 1000:l a

10.000:1. Dois sinais são obtidos de um divisor de tensão, que podem ser visualizados

em um display digital ou em um osciloscópio: o potencial aplicado ao ânodo e o

potencial aplicado ao cátodo. A soma destas duas tensões fornece a tensão total aplicada

ao tubo de raios X. A vantagem deste sistema é que ele perrrite a visualização da forma

de onda completa do potencial em frrnção do tempo. O divisor de tensão pode ser

considerado uma técnica de medida primríria desde que seja possível ao usuário medir

acuradamente as resistências e calcular a razão de divisão. A dificuldade que existe,

enfietanto, é que os resistores podem não ser adequadamente lineares na faixa de baixas

a altas tensões. Assim, para realizar a sua calibração, é necessário que o divisor de

tensão seja levado ao fabricante ou a outros laboratórios onde valores acurados de altas

52



a

tensões possam ser aplicadas a ele e sua resposta medida e ajustada. Outra alternativa é

a comparação do divisor com outos métodos primários de medidas de potencial do

tubo37. Esta última alternativa foi desenvolvida e vem sendo empregada no IEE-USP,

onde a calibração do divisor de tensão (Dynalyser) é feita atavés da medida de

especüos, como será descrito neste capítulo.

Fluorescência e absorção de raios X: Esta técnica não invasiva, consiste na detecção

da radiação característica emitida por fluorescência em folhas espalhadoras de materiais

previamente selecionados. O material espalhador selecionado é aquele que possuí o K-

edge próximo ao kVp que se deseja calibrar. Uma folha deste material é colocada à

aproximadamente 45o do feixe (colimado) de raios X incidente. Em uma das versões

deste método, um detector é colocado a riln ângolo de 90' do feixe primário.

Geraknente, uma filtração composta de uma folha do mesmo material espalhador é

colocada na frente do detector para permitir que, preferencialmente, a radiação

fluorescente passe e seja detectada. Quando o kVp é abaixo da energia do K-edge, a

radiação recebida pelo detector será quase totalmente composta por radiação Compton

espalhada pela folha. Quando o kVp do tubo é aumentado para um valor acima do K'

edge, o detector irá receber espalhamento Compton e a radiação fluorescente da folha.

Um cintilador ou uma câmara de ionização são os detectores utilizados para se observa¡

o aumento do sinal devido ao começo da radiação fluorescenteto. Algruts autores

utilizam espectrômefos de alta resolução, como por exemplo de Ge(Li), Siat ou

NaI(Tt)42, e, através de um analisador, detenninam o começo do pico de fluorescência.

Uma variação deste método ulhza um segundo detector ( a 0" do feixe primário) que

recebe a radiação transmitida através da folha. Para este método, câmaras de ionização

são geralmente usadas como detectores, com a filfração colocada em frente ao detector

situado a 90o do feixe primarioa2. Para determinar o começo da radiação fluorescente é

feito um gráfico da razão enfe a exposição da radiação transmitida sobre a radiação

espalhada como uma função kVp indicado. O resultado será um "V" invertido, cujo

pico localiza o começo da radiação K característica da folha. Este método, embora

também seja uma medida primária, tem a desvantagem de possuir um complexo aparato
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experimental impossibilitando o uso em c¿ìmpo. Além disso, a calibração do tubo fica

restrita aos valores de potenciais que coincidam com os K-edges das folhas utilizadas.

Métodos que utilizam medidas de atenuação diferencial do feixe: O princípio

desies rnétodos é o fato de que uma mudança no potencial do fubo ir'á produzil uina

mudança no espectro de energias resultante. Assim, a atenuação do feixe em dois

materiais selecionados irá variar também. Estes materiais podem diferir na composição

ou soiriente na espessr¡ra3t. Vâios dispositivos não-invasivos utilizando es'æ principio

foram desenvolvidos, entre eles o peneÍâmetro de Stanton e o de Ardran-Crooks (já

não muito utilizados hoje em dia) e o penetâmetro eletrônico (os chamados kVp

meters). Estes ultinros existein eni grande ni¡rnero de niodelos e, em geral, utilizam a

absorção diferencial dos raios X em um material absorvedor (como o Cu) e sua

detecção em dois ou mais detectores semicondutores. Na prâtica atual, esses medidores

têrn tido preferência em canipo, devido a sua portabilidade, custo e praticidade. lvÍas,

enfie ouffas limitações, fornecem leituras que dependem da forma de onda da tensão, do

ripple, da filtração usada e do quanto as condições de medida (mAs, posicionamento do

medidor, etc.) es'rão de acor,io com as especificações do fabricante, além de perdereiri a

acurácia e reprodutibilidade com o tempo de uso (devido ao fransporte, choques e

variação de temperatura) necessitando, assim, de verificação constante de su¿l

calibragão3s.

Medida do "end point" do espectro: Este método consiste na determinação da

energia ináxfuna (er keV) do espectro de bremssfialilung que conesponde, ent urúdades

de kV, ao potencial aplicado no tubo. Isto é feito através de uma regressão linear na

faixa de alguns poucos keV no final do especto de bremsstrahlunga3. Este método foi

desenvoivido no ciecorrer <ieste tabalho e é descrito detalhadamente a seguir.

o
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4.1.1. Método para a determinação do kVp através do end point do espectro

Raios X são produzidos no alvo de um tubo quando um feixe de eléÍons emitidos por

um filamento aquecido (emissão termoiônica), acelerado por uma diferença de potencial de

alguns milhares de volts, é freado ao atingir o alvo (Figura 4-1).

Raios X

Figura 4-1: Esquema de um tubo de raios X

No processo de forrnação do espectro de bremsstrahlung, um elétron de energia cinética

inicial K é desacelerado pela interação com run núcleo pesado do alvo e a energia que ele perde

aparece na forma de radiação. O elétron interage com o núcleo carregado atavés do campo

coulombiano, fiansferindo momento para o núcleo. A desaceleração resultante provoca a emissão

do fóton de raios X. Após a interação, o eléton terá uma energia cinética K' e a energia do fóton

será:

E=hv=K-K' (1 3)

Os eléfions do feixe incidente perdem energia nessas colisões em ionizações e/ou

excitações atômicas e, em geral, um eléton chegará ao repouso apenas após várias colisões. Os

raios X assim produzidos constituem o especto contínuo (bremssüahlung) com energias que

variam de E até E *, correspondente às diferentes perdas em cada colisão. Um fóton de máxima

I

V

/
A

-*
C
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energia é emitido quando um eléton perde toda sua energia cinética em um único processo de

colisão, ou seja, K':0, de forma que:

E hv K (14)max

Como a energia cinética do eléfon, ao ser acelerado por uma diferença de potencial

þico) Vaphcada ao tubo de raios X, é K : €V, entåo En'* : eV.Portattto o limite máximo de

energia dos fótons emitidos representa a conversão completa da energia dos eléfions em radiação

Xaa. Desta forma, o valor maximo da energia do fóton (em keV) será o valor da tensão de pico

aplicada nos eletrodos do tubo em unidade de kV, pois:

(1 5)

Desta forma, fica claro que a determinação do ponto final do especüo implica na

determinação do potencial aplicado ao tubo. O método aqui desenvolvido consiste no ajuste de

uma reta na região final do espectro experimental bruto (Contagem x Canal), a fim de se

determinar o canal final do espectro.

Como foi dito no Capítulo 3, existem vários tþos de geradores que produzem a alta

tensão necess¿lria aos tubos de raios X (monofásicos de I o:u2 pulsos; üifásicos de 6 e 12 pulsos;

alta frequência ou potencial constante). O tipo de retificação determina o valor do ripple que, por

sua vez, irá influenciar na fomra da parte final do espectro experimental. Outo fator que altera a

forma do final do especfio é o empilhamento de pulsos, que ocorre devido ao tempo morto do

sistema detector, provocando um alongamento do espectro além da energia máxima do mesmo.

Assim, a metodologia desenvolvida compreende o ajuste de duas frrnções entre o

número de contagens e o canal correspondente: uma constante para o fimdo, obtida a partir das

contagens espúrias além do final da distribuição, e ouffa, linear, na região final do espectro.

Foram utilizadas as contagens experimentais brutas (com seu desvio padrão dado conforme a

distribuigão de Poisson) em frurção do canal (isento de eno). A abscissa do ponto correspondente

à intersecção enfre as duas retas fornece, depois de convertida em keV, o valor numérico do

potencial de pico de acionamento (kvp) do equipamento de raios X Erro!Indicadornão derlnido'.
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Um dos pontos críticos do método estií em saber quais os limites adequados da faixa de

canais que devem ser tomados para o ajuste das retas. Se a faixa de canais for larga, obtém-se um

valor para o canal fural (e, consequentemente, para o kVp) com baixa incerteza estatística, mas o

ajuste da reta deverá ser ruim, devido à curvatura do final do espectro; ao confrário, se

reduzirmos muito o intervalo final de canais, o ajuste será melhor, porém o valor do canal

máximo terá grande desvio padrão, devido a redugão do número de pontos.

Procurou-se determinar, então, qual o intervalo ótimo de canais a ser tomado para que a

regressão linear no final do espectro fosse consistente, de modo a minimizar tanto o erro

estatístico, o¿, do valor do canal fural, quanto o parâmetro ftzra (qui-quadrado reduzido), usado

para quantificar a qualidade do ajuste, desde que este ultimo esteja dentro do intervalo de

confiança 37'as.

Com esta finalidade, foi estabelecida uma rotina, desenvolvida em MathCad, como é

descrita a seguir. Estabelece-se um limite inferior, Cp, próximo a região final do especto, estima-

se um valor C'o para a abscissa do ponto final do espectro e realiza-se uma regressão linear nessa

região pelo Método dos Mínimos Quadrados. Diversas iterações são feitas, variando-se C'o, até

que o valor determinado pela regressão, Co, seja aproximadamente igual a C'o, ou seja, até que

lC., - C'ol < oo. Este processo é repetido para várias faixas de canais (nunca menos do que 10

canais), atavés da variação de Cp, determinando-se, para cada caso, os valores de

Co correspondentes. Para cada valor de Co, determina-se o respectivo desvio-padrão, o¿, e o

parâmetro 12r"¿, bem como o produto:

(16)

utilizado para verificar a condição ótima de ajuste pela regressão linear. Este produto se justifìca

pelo fato de que, confonne aumentamos o número de pontos para o ajuste, os valores de o¿

diminuem, ao contrário dos valores de y2,a, que aumentam porque o ajuste começa a englobar

pontos que não formam uma reta. De um modo geral, o valor de C., que apresenta menor Po

correspondente é adotado, após sua conversão em keV, como o valor do kVp obtido atavés do

especto.

Também foram testados outros produtos envolvendo cd a X2rrÃ,tais como:

2
redxdoPo
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Plo = ou M Pz, - (ou )' .(*?")'
e

No entanto, os gráficos destes dois produtos em firnção de Co, não mostavam um

mínimo definido, como no caso de Po. Assim, adotou-se este último como parâmeüo para

verificar a qualidade do ajuste.

As Figura 4-2 mostra um exemplo de como se comportam os valores de o¿ e 2¿2."¿ em

função de Co. A Figura 4-3 mostra o gráfico do produto destes dois valores,

1,8

1,6

I

-l

:--i I

_-l- 6o

___¡__ 
X2 r"a

I

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

399,8 400,0 400,2 400,4 400,6

Canal
400,8 401 ,0

Figura 4-2: Valores de desvio-padräo e de 72 reduzido em função
dos canais finais (C") obtidos para as várlas regressões lineares
realizadas na parte final de um espectro de 80 kVp (nominal). As
linhas conectando os pontos säo apenas para gular os olhos.
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0,66
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0,62

0,60

d 0,58
À

0,56

0,54

0,52

0,50

399,5 400,0 400,5 401'0

Canal Final (C*)

Figura 4-3: Gráfico do produto, Po,dos valores de o6 pelos de x2red da
Figura 4-2. O valor adotado como canal final foi 399,84 (equivalente a

8a,377 keV), correspondendo ao valor mínimo de Po. A linha conectando
os pontos é somente para guiar os olhos

4.1.2. Condiçöes exper¡menta¡s

Como foi dito anteriormente, o empilharnento de pulsos dtrante a aquisição do espectro

provoca o aparecimento de contagens além da sua energia máxima. Este efeito pode ser

minimizado através do uso de fïltagões adicionais pesadas (milímetros de Cu), de forma que o

número de fótons de menores energias seja reduzido e se possa acumular um número maior de

contagens somente no final do espectro ". A fim de se defînir uma metodologia a ser aplicada na

determinação do kVp através do espectro, a quantidade de filnos adicionais a serem usados foi

estabelecida atavés da simulação computacional de especfios, feita para alguns valores de kVp,

com base no modelo semi-empírico de TBC (ver Apêndice A), visando reduzir a razão ente as

contagens no final e no máximo do especto. A Figura 4-4 mosta o efeito da filtração adicional

sobre o especffo previsto pelo modelo.
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Figura 44: Espectros de Raios X simulados através do modelo TBG, com uma
tensão de 110 kVp aplicada a um tubo com anodo de WRe, por me¡o de um

gerador trifásico com um ripple de 13,4o/o. As filtraçöes ad¡c¡ona¡s
correspondem a uma faixa de 1,5 a 5,0 mm de Cu

A figura mostra que as contagens no máximo do espectro de bremsstrahlung diminuem

drasticamente para filtações de 1,5 a 4 mm de Cu. A partir daí (4 mm de Cu para cima) a queda

no número de contagens já não é tão marcante. Por outo lado, não é conveniente que se use

filûações muito grandes porque isso pode provocar uma demora maior na aquisição do espectro,

Assim, levando em conta este fator e afiavés da simulação de espectros de energias mais baixas,

foram estabelecidas as quantidades de fïlnações adicionais adotadas nas medidas de kVp, que são

mosÍadas na Tabela 4-1.

oc
o
€
lJ.
oÎt
o
o
E

r=z

70 80

Energia (keV)

1,5 mm Gu

2mmCu
3mmCu
4mmCu
SmmCu
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Tabela 4-l: Valores das filtraçöes adicionais
adotadas nas medidas dos espectros
experimentais para cada valor de kVp

Para utilizar a determinação do kVp atavés do espectro experimental como medida

padrão para calibração de outos medidores, é fundarnental o conhecimento das incertezas

envolvidas. De modo geral, a acurácia da calibração do espectrômeto irá influir fortemente sobre

a precisão do valor do kVp a ser determinado. No capítulo 2, foram mostradas a linearidade e a

estabilidade do sistema detector. As energias dos fótons emitidos pelas fontes radioativas usadas

na calibração do espectrômetro são grandezas medidas experimentaknente e portanto possuem

uma incerteza associada. No entanto, estas incertezas foram desprezadas neste trabalho por serem

muito menores do que todas as outas envolvidas (< 5 eV para as energias dos raios y utilizados

na calibração27).

A Tabela 4-2 mosüa, como exemplo, a propagação dos erros parciais na determinação do

kVp de um especto de 90 kV nominais, utilizando um fotodiodo 53071 da Hamamatsu e pré-

amplificador eV. Todas as medidas foram feitas na mesma sessão experimental.

120 5,0

4,5110

4,0100

90 3,5

80 3,0

70 2,5

2,060

50 1,5

Tensão (kvp) Filtração Adicional
(mm de Cu)
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Tabela 4-2: Propagação de eros na determinação do kVp de um espectro de 90 kV nominais'
As 3 prime¡ra s côlunas são referentes à calibração do espectrômetro, conforme explicado

no item 2.4. C*foi obtido através do método descrito na seção 4.1.'l e, com ele, o kVp foi
calculado através da reta de calibração do espectrômetro, E = (C - b)/m

E (kev)

(energia dos
fótons das

fontes
radioativas)

C (canal)

(canal do pico)

Reta de calibraçäo por
MMQ ponderados

lC=mE+ö)

Abscissa do
end-pointdo
espectro, G..

(canal)

Tensäo

(kv)m
(canal / keV)

b
(canal)

13,927

14,413

17,478

21,037

22J03

25,022

26,3448

30,851

35,136

53,161

59,5412

80,9034

122,0614

136,4743

72,492 + 0,057

75,440 + 0,020

90,142 + 0,040

108,115 t 0,097

1 12,868 + 0,017

127,258 !0,077

131,661 0,11

155,543 + 0,014

176,ô51 tO,O42

264,16 t 0,35

293,271+ 0,067

399,079 t 0,097

599,091 + 0,090

668,24 + 0,33

4,85797
+

0,00064

5,511
+

0,019

443,O7
+

0,29

90,070
+

0,083

4.1.3. Resultados OÖfidos

A metodologia desenvolvida foi empregada a fim de se verificar a calibração do divisor

de tensão (D5malyser) do Instituto de Elefrotécnica e Energia (IEE-USP) usado, por sua vez, ÍLa

calibração de medidores não-invasivos (kVp meters) usados na rotina de Contole de Qualidade

do Instituto. A Tabela 4-3 mosta os resultados obtidos com um tubo Rörix conectado a um

gerador tifásico. Os especfros foran medidos com o fotodiodo 53071 da Harnamatsu e o pré-

arnpliflrcador eV 550. As Figuras 4-5 e 4-6 mosfram a parte final dos espectos de 70 e 100 kV

nominais, bem como as retas da regressão linear e do fundo ajustadas. A medida direta do kVp é
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dada pela média das leituras feitas com um divisor de tensão Varian modelo Dynalyzer III,

através de um display digital e por meio de um osciloscópio Tekfionix modelo TDS 320.

Para comparação de resultados, foram utilizados dois medidores de kVp não-invasivos:

ummedidor (Jnfors, modelo 9002,com2 fotodiodos, que mede o potencial de pico aplicado ao

tubo de raios X na faixa de 50 a 100 kV, com acurácia nominal de 2 o/o; e um medidor RMI,

modelo 240A, que utiliza a atenuação diferencial em cobre e sua detecção em 4 fotodiodos3T, e

mede tensões de aceleração de 50 a 165 kV, com acurácia nominal de 2 %;o.

Nas medidas com cada equipamento, forarn utilizadas condições de referência prescritas

pelos fabricantes, sendo, assirn, completamente diferentes daquelas usadas com o fotodiodo. Para

o medidor Unfors, a frltação total (inerente + adicional) foi de 3 mm Al e a distância foco-

detetor era de 35 cm. Com o medidor RMI, a filtragão total foi de 3 mm Al, a distância de

medição era 60 cm e o valor do mAs foi variado para cada kVp selecionado. A leitura de ambos

foi obtida com tempos de exposição da ordem de 300 ms,

Devido à impossibilidade de medidas simultâneas com o espectrômeffo e os medidores

não-invasivos, foi feita uma comparação indireta, nas medidas com o tubo Rörix, atavés dos

valores medidos com o divisor de tensão, em condições de ripple semelhantes. A curva de

calibração de cada medidor, em relação às medidas feitas com divisor de tensão, aparece nas

Figuras 4-7 e 4-8.

Tabela 4-3: Valores de kVp, obtidos experimentalmente dos espectros, com suas incertezas
finais. Também são mostrados os valores médios das leituras de kVp do Divisor de Tensão

durante a coleta dos espectros. Os valores dos medidores não-invasivos foram obtidos
através de suas curvas de calibração com relaçäo ao Divisor de Tensäo

4,O 100,13 t 0,63101 ,07 + 0,16 99,1 I 2,598,58 + 0,50 102,3 ! 2,2

90,070 t 0,0833,5 89,68 t 0,3590,04 + 0,54 91,8 t 2,089,2+ 2,3

81,377 t 0,0953,0 79,07 + 0,8179,76 + 0,44 81,2 t 1,879,1 ! 2,2

2,5 69,57 t 0,5170,247 + 0,065 69,1 t 2,069,36 t 0,77 70,7 t 1,7

60,375 + 0,0662,0 59,71 t 0,4159,46 + 0,33 60,3 + 1,659,2 + 1,9

1,5 50,769 + 0,064 50,6 + 1,8 51,2+ 1,549,66 + 0,48

Osciloscópio

50,64 + 0,31

Display Digital
Espectro

Divisor de Tensão Medidor
RMI

Medidor
Unfors

Filtração
adicional

(mm de Gu)

Tensão (kV)
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Figura 4-5: Região final do espectro de 70 kV nominal (Tabela 4-
1), mostrando as retas aJustadas da regressäo linear e do fundo
correspondentes ao valor mínimo de Po. O valor adotado como

"end point" foi 345,90 (equivalente a70,247 keYl
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Figura 4-6: Regiäo final do espectro de 100 kV nominal (Tabela 4'
1), mostrando as retas aiustadas da regressão llnear e do fundo
correspondentes ao valor mínimo de Po. O valor adotado como

"end point" fo¡496,52 (equlvalente a 101,70 keV)
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Flgura 4-7:Curva de calibração do medidor RMI modelo 240 A.
Os valores das coordenadas de cada ponto referem-se aos

valores médios das medidas obtidos com o Divisor de Tensão
(kVp Padräo) e com o medidor RMI(kVp medidor)
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Figura 4-8: Gurva de calibração do medidor Unfors modelo
9002. Os valores das coordenadas de cada ponto referem'se
aos valores médios das medidas obtldos com o Divisor de

Tensão (kVp Padräo) e com o medidor Unfors (kVp medldor)
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A Tabela 4-4 mostra valores obtidos, nas mesmas condições experimentais, com o

fotodiodo Hamamatsu 53071 e com o fotodiodo Siemens SFII206K, ambos acoplados ao pré-

arnplificador ORTEC. Os valores são comparados com um divisor de tensão aüavés das leituras

do display digital. Em ambos os casos a concordância é muito boa, porém, devido a maior área

sensível (19,6 mm2) do modelo 53071 da Hamamatsu, em relação ao modelo SFII206K da

Siemens (7,0 mm2), o primeiro é mais rápido na aquisição de dados.

Tabela 44: Valores de kVp obtidos experimentalmente com os
lotodiodos Hamamatsu e Siemens e pré-amplificador ORTEC

Vale ressaltar que os resultados da Tabela 4-3 e da Tabela 4-4 foran obtidos com os pré-

amplificadores eV e Ortec, respectivamente. Fazendo uma comparação enfre as duas tabelas

observa-se que o desvio final do valor da tensão é consideravelmente menor para aqueles obtidos

com o pré-amplificador da eV, que possui melhor resolugão. A influência da resolugão do

sistema detector no resultado fmal do valor da tensão será discutida no Capítulo 5.

109,95 + 0,371 10,33 t 0,63 110,09 + 0,55110,07 + 0,59

99,74 + 0,53 99,99 + 0,54100,42 + 0,35 100,41 + O,47

89,91 t 0,70 90,41 + 0,6490,45 + 0,26 90,64 + 0,45

80,64 !0,2080,08 + 0,53 80,73 + 0,3980,23 + 0,56

70,75 + 0,57 69,9g + 0,5671,43 + 0,20 70,98 t 0,35

59,36 + 0,42 59,82 + 0,3660,09 + 0,16 61,09 + 0,30

Fotodiodo
Hamamatsu

50,94 + 0,16

Divisor de
tensão

50,41 + 0,50

Fotodiodo
Siemens

51,49 + 0,31

Divisor de
tensão

50,07 + 0,46

Tensão (kV)
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4.2.Cálculo da camada semi-redutora (CSR)

Quando a energia efetiva de um feixe de raios X aumenta, o poder de penefação, ou

seja, o alcance rio feixe na materia, tarnbé¡n aumenta. O poder tie penetração de unr feixe de raios

X é chamado de Qualidade da Radiagão, sendo os feixes de alto poder de peneüação chamados

de alta qualidade ou feixes "duros" e os de baixo poder de penetração são os de baixa qualidade,

ou feixes "moles". A Qualidade da radiação é identificada numericamente pe\a Camada setni-

redutora (CSR) que é a quantidade de um material (em geral alumínio) que irá reduzir a

intensidade do feixe à metade de seu valor inicial. A determinação da tensão de aceleração dos

elétroris (kvp) e da CSR forrecem uma catacterização do feixe de um tubo de raios X. Enrbora

parcial, esta caractenzagão é adequada pa.ra a maior parte dos propósitos36'46.

A medida de CSR faz parte da rotina de controle de qualidade e é feita, em geral, com

cânraras de ionização. A câmara de ionização é colocadana direção do feixe central proverriente

do tubo e são realizadas leituras de exposição para varias espessuras de alumínio interpostas ente

o tubo e a câmara. Atavés da aproximação de uma curva exponencial no gráfico das leituras de

exposição em firngão da espessura de Al, detenuina-se a espessura de filtro que reduz a

intensidade do feixe à metade do seu valor original, ou seja, a CSR.

Entretanto, outra forma de se obter a CSR de um dado feixe é afavés do especto de

exposição, X(E), facilmente calculado a partir do especfio de fluência, N(E), inedido com o

espectrômetro. Neste üabalho, além da determinação do kVp descrito anteriormente, foi também

desenvolvido uma metodologia para a determinação da CSR dos feixes de raios X atavés do seu

especü o experiinental.

4.2.1. Metodologia

A medida de CSR é feita atavés do espectro de exposição (X(E)), em unidades de

Roentgen (R), que é uma inedida de radiação em termos de sua capacidade de ionizar o ar. Um

Roentgen (R) conesponde a uma energia de absorção de 87,6.104 J/Kg no ar. O espectro de

exposição é obtido através do espectro de fluência N(E) (n" de fótonslkeV.m2), por meio da

expressão:

N(E)

* 0.C0876J/kg
x(E)=E.103 , [+)
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onde E é aenerg¡ados fotons, emkeV, e éacargado eléüon, G/p)*é o coeficiente de absorção de

errergia tlo ar (em fi?ûg¡. A 1^ CSR é a espessura de Al (ou qualquer oullo rnaterial de interesse)

que irá reduzir à metade a ârea do especto de exposição ou, em oufias palawas, a lu CSR é a

espessur4 em A1, onde a intensidade relativa do feixe é igual a 0,5. A curva de inúensidade de un

dado feixe em função da espessura (x) depende do coeficiente de atenuação linear (p) do Al:

I(x) = .f*. X(E) ..-u@)a,'"dE (rs)

A Figrça 4-9 mosta- um especfio de 80,64 kV (teórico e experimental corrigido) em

unidades de exposição, calculados através da Equação 17, e a Figura 4-10 mostra a curva da

intensidade relativa I(x)/I(O), do mesmo feixe, em função das espessuras de absorvedores (em

mr de Ai).
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Figura 4-9: Espectros experimental e teórico, em unldades de
exposição, referentes a um feixe de raios X com potencial

aplicado de 80,64 keV e filtração adicional de 3,0 mm de Cu.
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Figura 4-10: Variaçäo da intensidade do feixe referente à
Figura 4-9 em função da espessura dada em mm de Al

Em 1959, a International Commission on Radiological Units and Measurements discutiu

o uso da 1" CSR e da 2" CSR para una descrição mais coinpleta da qualidade da radiação. A

Comissão definiu, então, o coeficiente de homogeneidade^ dado pela razão enüe a primeira e a

segunda CSR. O coefïciente de homogeneidade é unitirio para um feixe monoenergético mas,

para üm feixe polienergético ele será sempre menor que 1.a7 A segunda CSR é defurida coilio a

espessura necessária para reduzir de 50 o/o para25Vo a intensidade do feixe.

4.2.2. Resultados Oöfidos

A Tabela 4-5 compara os valores de CSR obtidos atavés dos espectros experimentais,

utilizados na determinação do kVp (Tabela 4-3), com os valores calculados affavés dos especfros

teóricos. A diferença ente os valores, ente 2 e 9 o/o, pode ter sido provocada pelo fato de que, na

simllação do espectro teórico, são utilizados os coeficientes de atenuação linear e a densidade do

Cu pwo. Enffetanto, na aquisição dos especfros experimentais, os filfos utilizados contém

algumas impurezas mishradas ao Cu.
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Tabela 4-5: Gomparação entre os valores de CSR obtidos através dos espectros
experimentais e através dos espectros teóricos

109,95 12,674,5 13,19 4,1

4,0100,42 11,90 4,212,4

90,45 3,5 11,4111,15 2,3

3,090,64 9,94 3,010,25

2,57 1 ,43 8,60 3,08,86

2,060,08 6,85 3,27,O7

1,550,94 5,08 5,51 8,5

Espectro
Experimental

Espectro Teórico
KVp 1rv¡r)

Filtração
Adicional
(mm de Cu)

1" CSR (mm de Al) Diferença
percentua¡

lo/"1I . -t

(*) calculado através da regressão linear no Íinal do espectro, como descrito ant€riormente no item 4.1.1

Medidas de comparagão ente valores de CSR obtidos com uma Câmara de Ionização e

coltl o especfio experirnental forain feitas utilizando uin equipamento Phillips MG 450 de

potencial constante (tubo refrigerado por fluxo de óleo, com anodo de W. com inclinação de

30"), do Laboratório de Dosimefiia do IFruSP. Com os valores de kVp e filtação adicional

disoriminados na Tabela 4-6, ob'teve-se .os -valores oonespondentes de CSR, seguindo a

metodologia recomendada na Norrna IEC 1267 3e, a partir de medidas de exposição feitas com

uma câmara de ionizagão Radcal l0x5-1800 acoplada a um monitor Radcal 9015.

Para a determinação dos valores de CSR através dos espectros de raios X dos mesmos

feixes, os dados originais, obtidos para uma distância de 4,8 m entre o fotodiodo e o ponto focal

do tubo, foram conigidos através do procedimento computacional descrito no Capíhrlo 3 e, em

seguida, foi aplicada a metodologia descrita acima. Na Tabela 4-6 são comparados os resultados

para a l" CSR de Al e coeficiente de homogeneidade (CH) obtidos a partir dos espectros

experimental e teórico e com a càmara de ionizagão.
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Tabela 4-6: Comparação entre os valores de CSR obtidos com uma
câmara de ionização, através do espectro experimental e através

do espectro teórico

o635,695,745716438+0943,0 o67

4,614,704,5136,51 t 0,632,7 0,660,61

3,513,593,7118,72 + 0,292,3 0,640,58

3,303,3131109,01 + 0,302t 0,650,59

2,91¿,v98,12 + 4,262,1 0,65u,ou2,91

2,552,562,585,48 + 0,182,1 0,660,63

1,911,902,073,32 t0,141,6 0,660,62

1,481,451,562,59 + 0,121,3 0,660,63

0,981,050,15 + 0,100,75 0,680,641,01

E.TBC"E.Exp.bc.1." E.TBCCE.Exp.b

kVp
medidod

(kv)

Filtração
adicional

(mm Al)

c.H.'1". CSR (mm de Al)

a. CSR's calculadas a partir das medidas feitas com çâmara de ionização.
b. CSR's oalculadas a partir dos espectros experimentais obtidos com fotodiodo 53071, após correção.

c. CSR's obtidas a partir dos espectros gerados com o modelo TBC, para as mesmas condições experimentais.

d. kVp's <ieterminados a partir dos espectros medidos, conforme metodologia descrita anteriormente.
e. Coeficiente de homogeneidade: CH: lu CSR / 2" CSR

Verifica-se que os especftos experimentais corrigidos apresentam resultados compatíveis

com as previsões do modelo TBC. As Figuras 4-i l e 4-12 n-rostiani a boa concordfuicia entue os

espectros teóricos e experimentais obtidos com tensões de 50.15 e 109.01 kV. Na comparação

dos valores de CSR experimentais, obtidos com a câmara de ionização e afavés do especfo,

houve concordância clentro de até * 0,2 mm Al.

É possível, então, utilizar-se em latroratório a avaliação especfal como foi apresentacla,

para a caractenzação acuada de feixes de tubos de raios X. Além disso, em frrnção da boa

concordância encontrada entre os valores de CSR apresentados na Tabela 4-6, pode-se propor a

utilização do rnodelo senri-empírico de TBC como irm método eftcaz para se prever, ern primeira

aproximação, a filüagão adicional necessária à coneta configuração de um feixe para obter-se

deterrrinada qualidade. Com isto, é possível conseguir considerável redução no tempo necessário
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para as medições, urna vez que urna primeira aproximagão para a filtação adicional mais

adequada pode ser obtida, por calculo eomputacional, com bom grau de precisão.a8

0 l0 2030Æ
Energia (keV)

50 ô0

Flgura 4-11: Espectros teórico e experimental de um felxe de
50,15 kVp usados para a determinação da la GSR e do

Coeficlente de Homogeneidade
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Figura 4-12: Espectros teórico e experimentalde um felxe de
109,01 kVp usados para a determinação da 1a GSR e do
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GAPÍTULO 5. DlscussÃo

A resolução de um espectrômeto é un fator que varia consideravelmente conforme a

qualidade dos componentes eletrônicos utilizados, principahnente o pré-amplificador, que

constitui a maior fonte de ruído do sistema detector. Como foi apresentado no Capítulo 2, a

resolução obtida com o pré-amplificador da eV Products é consideravelmente melhor que aquela

otrtida €om o pré-arnplifieador da ORTEC, üffia vez qlre o prirneiro é eonstituído por ì¡rn eireuito

híbrido e possui ganho maior do que o pré da ORTEC,

A melhora da resolugão teve consequências na determinação da tensão de aceleração do

.tnbo (kvp), €ot1ï3-pode ser visto nr¡nra aølrrrpwøção enffe as Tabelas 4-3 e 44, onde ss lesultådos

foram obtidos com os pré-ænplificadores eV e ORTEC, respectivarnente. A incerteza no valor final

do kVp é cerca de 2,5 vezes menor par:a o especfiômeüo de melhor resoþão. Era de se esperar,

.pontanto, que eoffi o deteetor. r,efügerado, eujalrcsoþão é da ordenr d€ 300 eV, a.inoetteza.ftral ao

valor datensão seria aindamenor. Enfietanto, foi constatado que isso não é completamente verdade.

Na Tabela 5-l são mostrados os valores dos coeficientes das retas de calibração, com

seus respectivos desvios, para três especftômetros de resoluções difereutes. Tambern sõo

mosüados os valores calculados do canal final do especüo e os valores correspondentes em kV,

assim como o desvio percentual de cada umae.

Tabela 5-l: Exemplos de propagaçäo de erros na determinação da tensão aceleradora (kVp)
através dos espectros experimentais medidos com três diferentes coniuntos detectores.

Coeficientes da curva de
calibração (C = m.E + b) Ilesvlo

lo/ol
kvp (kV) Ilesvio

lolol

m {canaUkeV} b (canal)

Canal final
do

espectro
C, (canal)

Detector
FWHM (kev)
em 59,5412

keV

0,12 55,41 r 0,10 0,18229,99 r 0,28

0,11 72,39 r,0,13 0,18299,13 t 0,32

0,18

4,358 È 0,064

379,80 r 0,44 0,12 92,20 r0,17

s3071
+

ORTEC
4,49 4,o72 ! 0,0014

o,11294,03 +0,26 0,09 60,375 r0,066

0,09345,90 ù 0,25 0,07 70,247 r 0,0655,511 È 0,019

443,07 x0,29 0,07 90,070 r 0,083 0,09

1s307
+

eV
2,99 4,85797 r 0,00064

205,90 r 0,23 0,11 57,148 r 0,063 0,11

245,00 r 0,28 0,11 67,908 r 0,079 0,12-1,7342 i 0,0026

315,06 r 0,35 0,11 87,198 r 0,097 0,11

Amptek 0,40 3,63306 t 0,00016
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Esses valores mostam que, apesar do detector refrigerado possuir uma resolução muito

melhor que os outos dois, este fato não contibuiu para uma melhor acurácia na detenninação do

kVp. Conclui-se daí que, para se obter melhor acurácia. será necess¿lrio aumentar o número de

contagens do especto medido e, portanto, melhorar sua estatística. Na metodologia desenvolvida

e aplicada na deternrinação do kVp, foi estipulado que o espectro de interesse medido deveria ter,

no mínimo, 200 contagens no pico de bremsshahlung. Portanto, se aumentarmos esse número de

contagens, a acurâcia no valor do kVp deverá ser melhor. Em termos práticos, enffetanto, urn

auriento signifïcativo no numero de contagens inplica em rnaior demora na aquisigão dos

especfros, o que nem sempre é vanta-ioso.

Apesar da melhor resolução não contibuir significativamente na acurácia do kVp, ela,

defüritivamente, toma o processo de cálculo mais f;ícil. isso porque a resolução afeta a fonna do

final do espectro, tornando-a mais deformada para resoluções piores. O espectrômeto

refrigerado, portanto, permite a obtenção de especfros com a parte final mais inclinada,

facilitando o cálculo das regessões liileales.

Outro aspecto deste trabalho que vale ressaltar é quanto a determinação da CSR afravés

do espectro. Ao contário da determinação do kVp, onde são usados os espectros brutos, a

detennirração da CSR só pode ser feita com os especfos corrigidos, o que dificulta o

desenvolvimento de um fratamento estatístico adequado para o cálculo.

5. 1 . F uturas apricações

Uma das vantagens de se obter a disfribuição especfal de um feixe de raios X é que esta

pennite o cálc,llo de grandezas que v'ariam com a energia, sem as aproximações costumeras

usadas quando se utilizam outros tþos de detectores. Um exemplo disto é o equivalente de dose

ambiente, H*(d), definida pelo ICRUto como sendo o equivalente de dose que seria produzido

por um c¿rmpo expandido e alinhado na esfera ICRU a uma profrurdidade d, no raio oposto ao

sentido do feixe de radiação incidente, que é a grandeza operacional adotada pela Portaria

Ministerial 453 de 1998s1 para a verificação da conformidade com os níveis de restrição de dose

em monitoragão de a¡ea. O conhecimento da disfribuição espectral permite a conversão de

unidades de kemra no ar (Gy), para Equivalente de dose anrbiente (Sv), fazendo uso da curva de

variação do equivalente de dose ambiente como uma flrnção da energia, mosfrada na Figura 5-1.

ao invés do fator aproximado constante de l,I4 Sv/Gy, geralmente usado. A curva, tirada da
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publicação ICRU 47, mosfra a forte dependência do fator de conversão (I{*(10)ÆÇ), com a

energia na faixa abaixo dos 100 keV e, eni especial, na faixa de energia utilizada em mainografia.

1,8
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ØX to
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150 200

Energia (kev)

250 300

Figura 5-l: Equivalente de dose ambiente, H*(10), por unidade
de kerma no ar, K",, como uma funçäo da energia do fóton

Desta forma, uma aplicação do especfrômefo que vem sendo desenvolvida no Instituto

de Eletrotécnica e Energia (IEE-USP) é a avaliação do equivalente de dose anrbiente ern

instalações mamográficas através de especüos tansmitidos pelas barreiras protetorasst, coot a

finalidade de se verificar a conformidade com os níveis de restrição impostos pela Pofaria

Midsterjai 453 sr. Este tþo de av-aliação é particulanuente dificil de ser reahzada através do

levantamento radiométrico convencional devido às baixas energias envolvidas nos exames de

mamografia e, além disso, não levam em conta a distribuição energética do feixe espalhado.

Resultados preliminares mostrararn que, o cálculo do equivalente de dose ambiente atrav-és da

avaliação espectral pode ser realuado sem a utilização das aproximações ntunéricas usuais

quando são utilizadas câmaras de ionização, resultando em valores bem distintos e mais próximos

da realidade, quzurdo se trata das'oaixas energias usadas em mamogafia.

Ouüas aplicações do especfrômeto de raios X, tais como: caructenzação de feixes

padrão NIST e IEC e estudos de bareiras compostas por materiais comuns e especiais de

construção, através do espectro fransinitido, também já vêm sendo desenvolvidas.
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GAPíTULO 6. Gor.¡cl-usÃo

O estudo aqui descrito mosfra que espectômefros constituídos por fotodiodos PIN de Si

pennitem, de fonna prâtica, a obtenção do espectro real de energias de feixes de radiação X, de

modo a caractertzá-lo com precisão, desde que se proceda a correção dos espectos brutos

levando em conta todos os fatores relativos à eficiência do detector. O programa de correção dos

especfios brutos aqui apresentado - que considera a absorção de energia, total e parcial, o escape

de fotoelétrons e a absorção de energia nos materiais entre a fonte de radiação e a camada

sensível do detector - resultou em especfros experimentais que concordam com os espectros

teóricos calculados atrav-és do modelo TBC.

Apesar do fato de que os especfrômeftos operando a temperatura ambiente não

possuírem uma resolução tão boa quanto aqueles refrigerados por efeito Peltier, ela é suficiente

para a maior parte das aplicagões em equipamentos de radiodiagióstico convencional. Entretanto,

para ensaios relacionados a equipamentos de mamografia, onde uma boa resolução ê

imprescindível devido à emissão característica do Molibdênio, o espectrômefro refrigerado deve

ser utilizado.

Em termos de aplicagões. a metodologia proposta para determinação da tensão aplicada

ao tubo, a partir da medida do espectro de raios X, foi aprovada pelo INMETRO (Instituto

Nacional de Metuologia, Normaiização e Qualidade Industrial), penrútindo o credenciamento do

laboratório do IEE-USP para a calibração de medidores de kVp invasivos e não-invasivos

utilizando este método como padrão primário, uma vez que a calibração em energia do

especfiôrnetro é feita usando fontes radioativas como padrão e o kVp é detemrinado através de

uma avaliação estatística, apresentando desvios < 0,7o/o. Além disso, a determinação do kVp ,

jnntamente com a determinação da camada semi-redutora permite a caractertzação dos feixes de

radiação emitidos por uma unidade de radiodiagnóstico.
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Anexo A - GÁlcuLo Do ESpEcrRo reón¡co

Os espectros de raios X teóricos, usados para comparação com os espectos

experimentais neste fabalho, foran calculados através de i¡m programa desenvolvido por Paulo

R. Costa utilizando o software MathCad 7,0. O programa é baseado no modelo semi-empírico

proposto por Tucker e col.s3, conhecido por modelo TBC. O modelo original publicado por

Tucker e col. permite o cálculo dos espechos de radiaçäo gerados por fansformadores de

potencial constante. Costa38 generalizou o modelo para todos os +jpos de geradores utilizados ern

Radiologia, com retifîcações de um, dois, seis e doze pulsos, além dos geradores de potencial

contante e os de alta frequência.

O modelo TBC apresenta üna fonnulação pata o cálculo do especüo contiruo (baseada

na teoria quântica da produção de bremsstrahlung) e oufia para as linhas características emitidas

pelo tubo de raios X. São considerados: o material do alvo, a geometria do anodo e a atenuação

do feixe pelo próprio ærodo, pela janela do tubo e pela filfragão adicional. A equação proposta

pelos autores para o Bremsstrahlung, é:

NBlE¡dE -
t: Z dE

E

B(E, T) .(T + moc2)
-l

ct,
To

E

2 It ¿tl
Ip d*J

.F(E,T). dT (re)
A T

onde: o é a constante de estrutura fina; r" é o raio clássico do eléfon;

rno é a ûi¿ssa de repouso do elétlon; c é a veiocidade da luz;

Z e A são o número atômico efetivo e a massa dos átomos do alvo;

Ts é a energia cinética inicial dos elétrons;

T é a energia círética dos elétrons deirûo do alvo;

E é a energia dos fótons produzidos na interação;

(l/pXdT/dx) é o poder de freamento por unidade de massa (mass stopping power) para o

trateriai do alvo;

B é uma flrnção proporcional ao número de fótons produzidos por eléfon incidente,

paraneúzada por Tucker e col.53;

F @,T) é afraçào de fótons que iräo sair do alvo, portanto:
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F(E,r) = exp(-p(E) d) = oo(- pr,).#) = *o[- p(E) #*) (20)

onde: p é o coeficiente de atenuação linear do material do alvo;

0 é o âttguio de inclinação do alvo;

C: (To2 -t2¡lpxé a constante de Thomson-Whiddington

Para a probabilidade de emissão dos fütons ca¡acterísticos do alvo, o modelo considera

uma disfiibuição parabólica que cai a zero quando a energia do eléffon se iguala à energia de

ligação da camada K (Er). Esta distribuição aparece como uma função da distância .r que o

elétron viaja dentro do anodo e é dada por:

l1l
lz)
0

['I
púa x>R Q1)

onde R é a distância na qual a energia cinética média dos eléfrons se iguala a Er. Usando esta

função, a radiagão característica pode ser calculada por:

X

R
l'
)

para x<R

N"G,) - Ak
n¡

ì
)

re,lin(i) .--tEi)x/senod* (22)

onde A* e nk são parâmetos do modelo e (E) é a emissão fracional de raios X característicos

com energia Ei.

O modelo TBC original permite o cálculo dos especÍos de radiação gerados por

transformadores de potencial constante. Costa generalizou o modelo para outos tipos de gerador,

que possuam diferentes ondulações percentuais, chamadas de ripple e definidas como:

,=V*-V*.rc'%
V*u*

78

(23)



onde V'*. e V*i. são os valores da tensão máxima e mínima da onda. Costa considerou a tensão

aplicada ao tubo coltlo luna função do tempo, dada pela equação:

I f
12.10-3 .v(t) Iv-*f j=l

(24)

onde f é um parâmefio que dependerá do número de pulsos por período (conforme o tipo de

retificação desejado) e t é dado em milisegundos.

Assim, o modelo de TBC pode ser generalizado considerando-se o especto de raios X

primario instantâneo como uma função da tensão aplicada ao tubo, V(t), nurn determinado

intervalo de tenpo t, ou seja,

Nl(E) = (r) (2s)

A Figwa A-1 mostra o efeito do ripple característico dos tipos de geradores nos

especfos. Os especfros forarn gerados a partir do prograina desenvolvido por Cos^ø.
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Figura A-l: Simulaçäo de espectros com tensäo aplicada de 80 kV para
os vários tipos de geradores, mostrando a influência do ripple na forma

do espectro.
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