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RESUMO•

Para assegu-r-a~f"a exatidão na medida de exposição

li era Roentgens, dosímerfros de campo usados nas medidas de /rotina

são geralmente calibrados em Roentgen pcnxínidade de leitura

(R/uni3) com Dosímetros Padrões SeciMÍaãrios. 0 fator de cali

bração total de um dosímetro, eft R/unid, pode ser separado em

fatores de calibração de seus componentes, i.e.,,- um, em R/C,

í. referente â câmara de ionização e outro, emr'C/unid, referente ao

T- eletrômetro, se elementos parasitas.^ápacitivos e íesistivos da

câmara de ionização, dos cab_os-e' dos coneçtírres não influenciam

F ' significantemente a sensibilidade do eletrômetro. \_Uma compara-

ção quantitativa de fatores de calibração de componentes com fa

]_ tores de calibração totais correspondentes foi realizada para

•j- avaliar um procedimento de calibração de componentes,- com cres-

. peito aos elementos parasitas. A significância da influência

dos elementos parasitas foi avaliada em termos da incerteza ex-

perimental associada a um procedimento bem conhecido de deternú

J_ nação de fatores de calibração totais. Resultados experimentais

»- para diferentes câmaras de ionização e eletrômetros mostram que

para um determinado tipo de eletrômetro, os elementos parasitas

J" não influenciam a sensibilidade do mesmo em relação ã incerteza

experimental associada aos procedimentos de calibração. Neste

£ caso, o procedimento utilizado para determinação dos fatores de

-- calibração dos componentes pode ser considerado equivalente ao

procedimento para determinação do fator de calibração total do

I" dosímetro e, assim, o mesmo pode ser usado como um teste de con

trole de qualidade em calibração de r o t i n a . O



í

I
I

VI

ABSTRACT

I Field instruments used-sCor measuring exposure in

I £ Roentgen with sufficient accuracy arte usually calibrated in

1 » R/uhit of reading (Rjj'unit} using Secondary Standard Dosimeters.

; This overall calibration factor, R/uni^", of a 4o\imeter may be

separated7into component calibration'' factor R4C of

I ionizationNchambeK and C/unit cvf̂ 4i|ie_ellectrometer if^'c^acitive

? m and resistive parasitic elements of the ionization chamber^

í m connection cables antKcon©<itors have no significant influence

I 1 r
I on the sensitivity of the electrometer. |_A quantitative

comparison of component calibration factors with the

corresponding overall calibration factor was used to evaluate

the adopted component calibration procedure in regard to

parasitic elements. Judgement of significance is bashed upon

the experimental uncertainty of a well established procedure

for determination of the overall calibration factor. The

experimental results obtained for different ionization chambers

and different electrometers demonstrate that for one type of

electrometer the parasitic elements have no influence on its

sensitivity considering the experimental uncertainty of the

calibration procedures. In this case the adopted procedure

for determination of component calibration factors is considered

to be equivalent to the procedure of determination of the

|3 overall calibration factor and thus might be used as a strong

quality control measure in routine calibration.J(<S*-t*.&u»t>/.
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if CAPITULO I

£ . INTRODUÇÃO

I
I* Desde a definição física da unidade, de exposição

ã radiação ionizante dos raios-X ou raios Gama -.Roentgen (R) -

|_ dada pela ICRU 1, ocorreu uma extensão e um aumento na sofistica

_. ção referente ao uso da radiação. Isto levou, por outro lado,ã

*• extensão e ao aumento da complexidade dos problemas envolvidos

I na difusão da unidade de exposição.

r . 0 Bureau Internacional de Pesos e Medidas ("Bureau

_. International des Poids et Mesures", BIPM) tem dedicado atenção

*• a quantidades físicas que servem como base em vários campos da

II ciência e tecnologia objetivando assegurar a uniformidade e me-

lhorar a exatidão nas' medidas destas quantidades através do mun

J do. Entre estas quantidades encontra-se o Roentgen, que ê obtj^

_, do segundo a definição física nos Laboratórios de Dosimetria de

* Padronização Primaria ("Primary Standard Dosimetry Laboi-atories",

I" PSDLs).

ff Antigamente, entre as, tarefas dos PSDLs constava

' a calibração de instrumentos para medida de radiação, mas a ex-

I- pansão dos programas nucleares em diversos países criou uma e-

T norme demanda de calibração que não era possível ser atendida

por falta de condições. Mesmo nos países tecnicamente avança-

£ dos, os PSDLs não conseguiam calibrar ou realizar testes em to- .



_. dos os instrumentos para medida de radiação usados no campo da radioterapia,

I

I

l

indústria, proteção radiolõgica e outros, porque o número des-

tes aumentava sobremaneira.

£ A fim de solucionar este problema, em um encon-

tro da Agência- Internacional de Energia Atômica ("International

J- Atomic Energy Agency", IAEA) com a Organização Mundial de Saúde

T ("World Health Organization",WHO), foi discutido e aceito um

plano para criação de Laboratórios de Dosimetria de Padronização

1 Secundária ("Secondary Standard Dosimetry Laboratories", SSDLs).

Inicialmente, o objetivo principal dos SSDLs era manter dosíme-

í tros padrões calibrados por um PSDL - Dosímetros Padrões Secun-

r dãrios ("Secondary Standard Dosimeters", SSDs)* -, e realizar

testes ou calibrações de dosímetros de campo que são utilizados

I para medidas de rotina nos campos da radioterapia, proteção ra-

diológica, indústria, etc.

I
I
Í lizados. Muitos não se restringem apenas â calibração de dosí-

metros de campo, mas são institutos que, além de manter SSDs e

fontes de radiação, podem fazer serviços de treinamento de físj.

Os SSDLs existentes atualmente, mesmo obedecendo

as mesmas diretrizes (Waldeskog3), diferem em estrutura e fun-

ções de acordo com as necessidades dos países em que estão loca

T *De acordo com IEC2, um Dosímetro Padrão Secundário ê um instrii

*- mento de altas características metrolõgicas, composto por uma

câmara de ionização, um eletrômetro è uma fonte radioativa de

referência, cuja resposta é* determinada pela comparação com um

Dosímetro Padrão Primário.
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cos-mêdicos e físicos em dosimetria, cuidar da organização de

programas regionais de treinamento, realizar pesquisas dosimê-

tricas, organizar intercomparações, fornecer serviços de dosime

tria pessoal, etc.

A determinação das tarefas dos SSDLs permitiu r^

definir as tarefas dos PSDLs que, segundo Eisenlohr1* e Ober-

hofer5, seriam: desenvolver padrões dosimétricos, difundir uni

dades dosimêtiicas através da ligação Padrão Primário - Padrão

Secundário, realizar testes com prototipos.de instrumentos medi.

dores de radiação, a pesquisa básica no campo das técnicas de

medidas, o aperfeiçoamento das técnicas conhecidas da metrolo -r

gia e a determinação de constantes físicas e de dados relevan-

tes. Entre estas tarefas, a principal é a manutenção e a opera

ção de Dosímetros Padrões Primaries para a calibração de SSDs.

Os SSDLs, através do fornecimento de fatores de

calibração* para usuários de dosímetros de campo, garantem a u-

niformidade das medidas dentro da esfera de ação dos mesmos. A

ligação dos SSDLs aos PSDLs asseguram uma uniformidade mundi^

ai e a exatidão na medida do Roentgen. Assim-, forma-se uma ca-

deia de transferencia do fator de calibração desde o PSDL até o

dosímetro de campo (Fig. 1-1), que assegura a uniformidade na

difusão da unidade de exposição.

*Fator de calibração - fator multiplicativo que converte a lei-

tura indicada pelo dosímetro para a medida da exposição ou da

taxa de exposição em, por exemplo, Roentgen (R) oú miliroentgen

por minuto (mR/min), respectivamente.
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Os procedimentos de transferência do fator de|-

calibração de um SSD para um dosímetro de campo são determina -

I; dos pelos tipos de fatores de calibração disponíveis nos SSDLs.

Determinam diferentes filosofias no uso dos SSDs, tanto os fa-

li bricantes, devido as diferentes características que fornecem ã

£ instrumentação, quanto os PSDLs, devido a emissão de certifica-
•

dos com, basicamente, um dos três tipos de fatores de calibra-

f I; cao:

L. ' a) um fator de calibração do dosímetro (câmara de

r ionização e eletrômetro) em Roentgen por uni-

dade de leitura (R/unid), acompanhado de med^

I das com a fonte radioativa de referência (tem

po de controle) para controle de qualidade;

r b) um fator de calibração do dosímetro em R/unid,

normalizado para um tempo de controle (insepji

I rãVeis);

c) um fator de calibração da câmara de ionização

r em Roentgen por Coulomb (R/C) e/ou um fator

de calibração do eletrômetro com Coulomb por

j unidade de leitura (C/unid), acompanhado de

um tempo de controle para controle de qualida

I de.

Nos fatores de calibração do tipo a) e c), o tem

| po de controle ê realizado com o acoplaniento ao eletrômetro da

fonte de corrente de referência constituída pela câmara de ioni



zação acoplada em uma geometria fixa ã fonte radioativa de refe

rência. Estas medidas permitem detectar mudanças na sensibili-

dade do sistema total. Nestes casos, tanto o fator de calibra-

ção quanto o tempo de controle estão geralmente normalizados pa

ra determinadas condições ambientais, o que exige um controle

das mesmas.

, No caso do fator de calibração do tipo b ) , as

medidas com a fonte de corrente de referência são necessárias pa.

ra ajustar a sensibilidade do dosímetro para a sensibilidade d£

da no certificado de calibração. Isto elimina mudanças na sen-

sibilidade do eletrômetro e a influência devido as condições am

E b i e n t a i s , mas introduz na incerteza do fator de calibração a in

certeza da resposta do dosímetro a fonte radioativa de referên-

í

i tk

cia.

Tem-se como recomendação internacional para um

controle de qualidade dos SSDs.que assegure a manutenção dos fa

L tores de calibração dos mesmos, a recalibração periódica nos

§j PSDLs. Além da experiência ter mostrado não ser este um proce-

dimento prático, surgem diversos problemas para atender esta re

li comendação, principalmente em países onde não existem PSDLs, co

mo o Brasil. Assim, tem-se procurado desenvolver métodos prãti

i cos e viáveis que assegurem a qualidade dos SSDs.

0 Laboratório, de Dosimetria de Padronização Se-

.jp cundãria do Rio de Janeiro (.SSDL/Rio de Janeiro); criado em

1971, reconhecido e aprovado em 1974 pela IAEA e designado pela

WHO como Centro Colaborador de Padronização Secundaria da Radia

li



ções para o país e áreas vizinhas, faz uso de Dosímetros Pa-

drões Secundários calibrados em R/unid, atendendo a demanda de

• calibração de dosímetros, em R/unid, nas condições especifica -

das pelo certificado de calibração de cada SSD.

I
Embora intercomparações intra e interdepartamen-

tais, realizadas periodicamente pelo SSDL/Rio de Janeiro, asse-

is

I m gurem a manutenção dos fatores, de calibração dos SSDs, tem-se

experimentado que a disponibilidade do procedimento de calibra-

• ção de dosímetros, apenas em R/unid, acarreta limitações no

controle de qualidade dos SSDs (impossibilidade de intercompara.

I ções interdepartamentais utilizando somente câmaras calibradas

• em R / C ) , no controle de qualidade de'cada componente de um dosí

metro de campo e no controle do procedimento de calibração do

I mesmo. .

Com a aquisição de um eletrômetrc calibrado em

•m C/unid, componente de um.Dosímetro Padrão Secundário, idealizou

se a implantação de um procedimento para calibração de câmaras

I de ionização em R/C e de eletrÔmetros ..em C/unid, a fim de supe-

rar as limitações mencionadas e abrir novas oportunidades para

8 facilitar a interação do SSDL/Rio de Janeiro com os usuários

de dosímetros clínicos.

í v Tanto o procedimento de calibração de componentes

quanto a utilização dos mesmos calibrados independentemente (cã

f; mara de ionização em R/C e eletrÔmetros em C/unid) so têm sentjl

•• do, se a conexão de qualquer câmara de ionização a qualquer elje

1?
trometro não introduz, devido aos elementos parasitas da câmara.
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nenhuma influência significante na sensibilidade do eletrõmetro.

E> Este trabalho visa investigar se a influência de

diversas câmaras na sensibilidade de diversos eletíômetros ' S

g significante em relação as incertezas experimentais associadas

ao procedimento de calibração de dosímetros clínicos. Isto se-

t rã realizado através da verificação da concordância (equação

17 (.1-1)) entre o fator de calibração do dosímetro (Fc) obtido di-

retamente contra SSDs, com o fator de calibração da câmara de

ionização (Fc) e do eletrômetro (F ) , obtidos paralela e inde-

pendentemente.

= F c (R/C) • F E (C/unid) (1-1)

l
l
i
l

i
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CAPÍTULO II

REVISÃO DA LITERATURA

II.1 - DEFINIÇÃO DE DOSE ABSORVIDA

Na radioterapia, o principal objetivo da dosime-

tria é determinar uma quantidade física que esteja relacionada

e forneça um índice dos efeitos biológicos devido a radiação. A

energia depositada, pela radiação ionizante em um material, le-

vou ao conceito de "dose absorvida", D, (ICRU6):

D = Ü (II-l)

onde dl é a energia média depositada em um material pela radia-

ção ionizante, em um elemento de massa dm.

Possuindo a dimensão de energia por massa, deter

minou-se para esta quantidade a unidade especial chamada rad,

tal que:

1 rad = IO"2 J • kg-J ÜI-2)

Recentemente, uma nova unidade chamada Gray(Gy).

foi definida a fim de obedecer ao sistema internacional de

das.
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1 Gy = 1 J • kg"1 = 100 rad (II-3)

Esta definição de dose absorvida é válida para

todos os tipos de radiação ionizante em todos os tipos de mate-

jç riais. Entretanto, a indicação da dose absorvida so possui

utilidade se tanto as condições de irradiação quanto o material,

* onde a dose absorvida é determinada, são conhecidos, já que e_s

T te conceito refere-se ãs interações entre partículas ionizantes

geradas pelo feixe de radiação com os átomos ou moléculas do ma.

terial.

*• Para determinar a dose absorvida em um ponto, de

r vido a radiação em um material, dist'inguem-se dois modos CDrex-

ler7): . • .

' • • a) conceitualmente, partindo do feixe de radia-

l ção, jnedindoJse as distribuições energêticas-

T - angulares das partículas para especificar a

1 '
radiação em cada ponto em termos de quantida-

li des físicas, dando origem a cálculos diretos

da dose;

I r b) caracterizando o feixe de radiação em termos

; da interação do mesmo com o material, em uma

! 1 vizinhança ao ponto de interesse, através da

I ' medida de quantidades físicas relacionadas â

| t efeitos causados, pela interação da radiação

f com o material, que sejam fáceis de medir, e

| sobretudo, sejam proporcionais em magnitude a
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dose.

Embora quantidades dosimétricas, como a dose ab-

sorvida, possam ser calculadas pelo produto das quantidades que

especificam o campo de radiação com as que caracterizam a inte-

ração da radiação com a matéria, elas não são definidas desta

forma já que são geralmente medidas diretamente.

*• Na busca de uma quantidade física apropriada (a

T ser medida experimentalmente) que permitisse relacioná-la com a

dose, identificou-se como um efeito importante a ionização em

£ gases e, daí, surgiu a definição de exposição.

I
II.2 - DEFINIÇÃO DE EXPOSIÇÃO - UNIDADE ROENTGEN

A ionização no ar pela radiação é um dos efeitos

_ que propicia um método de medida de boa exatidão que fornece um

*- padrão de referência para a dosimetria dos raios X e Gama. A

F ionização consiste na formação de um número igual de íons posi-

tivos e negativos ao longo da trajetoriados.elétrons originados

£ pelos processos fotoelétrico, Compton e produção de pares, .'.na

_. interação da radiação com os átomos do ar (elétrons secundários).

Ionizado o ar, haverá uma tendência a recombina-

ção dos íons, más a aplicação de um camó elétrico, através de

£ duas placas paralelas conectadas a uma bateria, evitara a recom

binação e possibilitará a coleta de íons de um mesmo sinal. Des;
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If •
ta forma, os ions formados pela radiação aparecerão como uma

£ corrente de ionização mensurável por um medidor sensível (Fig.

f II-l).

\ F Definiu-se assim, a quantidade dosimetrica chama

da "Exposição" CX) (ICRU6), pelo quociente dQ/dm, onde dQ é o

l_ valor absoluto da carga total dos íons de mesmo sinal produzidos

j7 no ar, quando todos os elétrons liberados pelos fõtons no ar

(massa dm), são totalmente freados no ar:

í
X. ~- dQ/dm Cno ar) • . ' • (II-4)

í
r- ' Como unidade desta quantidade, definiu-se opera-

cionalmente o Roentgen (R) tal que: •

l
IR - 2,58 x 10-"' C o u l o m b s CC) (II_5)

T Kilograma (kg)

I Este valor eqüivale numericamente a definição o-

riginal do Roentgen que ê a quantidade de radiação X ou Gama,tal

IF que, a emissão corpuscular total associada por 0,001293 gramas

de ar (1 cm3 de ar a 0°C e 101,3 kPa), produz-no ar, íons com

£ carga total de 1 esu de mesmo sinal (ICRU8).

*- Uma definição alternativa de exposição e (ICRU6):

x = ̂  . -22- .. £ . (n-6)
V P W • •
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I .
onde i{/ é* a fluei, .In de energia ("energy fluence"), Ven/p o coib

l_ ficiente de massa de absorção de energia ("roass energy absorption

E coefficient") no ar,' _e a carga elementar e W a energia média

dispendida no ar por formação de um par .de ion.

r
K A de f in ição de exposição e , consequentemente do
_. Roentgen, sugere o procedimento a s e r adotado para a r e a l i z a ç ã o

*̂  da medida experimental dos mesmos. I s t o e f e i t o com a câmara

; | de ionização a a r .

* • • •

f II.3 - CÂMARA DE IONIZAÇÃO A AR ("FREE-AIR IONIZATION CHAMBER")

F De acordo com a d e f i n i ç ã o de expos ição , o p r o c e -

dimento de medida do Roentgen deve s e r t a l que toda ión izàção

jv produzida ao longo da trajetória de frenamento dos e l é t r o n s secunda -

f
r i o s gerados em determinada massa de ar, seja coletada. 0 a t e n -

dimento d i r e t o a e s t a de f in ição e i m p r a t i c á v e l , mas o instrumeji

W . to que pode ser ut i l izado para a medida experimental da unidade

Roentgen, de certa forma consistente com sua definição, é a ca-

ff mara de ionização a ar .

F
*• Esta câmara consiste, 'basicamente, (Fig. I I -2 ) ,

J" em uma caixa blindada contra a radiação,que possui um.colimador

D que delimita o feixe de radiação que passa centralmente entre

£ as placas C, G e H. A placa H, a um potencial mais baixo' em relação

ãs demais, forma um campo elé t r ico entre as placas orientando o

li movimento dos íons negativos para que sejam coletados pela placa coletora
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FIG. I I .1

Tons pos i t i vos

feixe de
radiação

Tons negativos

lONIZAÇfiO NO AR POR UM FEIXE DE

RADIAÇflO ( J O H N S 1 1 )

Fe í xe de ra ios-X

F I G . I I . 2 ESQUEMA DE UMA CÂMARA DE IONIZA

A AR (WYCKOFF9)
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C, sem haver perda de ionização por recombinaçao dos ions. G

]j campo elétrico e mantido uniforme, inclusive nas extremidades do

._ coletor C, através dos fios de guarda W e das placas de guarda

*~ G. Desta forma, as linhas de forças £ do campo elétrico e as

dimensões da placa coletora definem um volume tal que toda io-

nização produzida nele é coletada por C (volume sensível) (Wy-

f ckoff*).

*- Embora o volume sensível seja bem definido, não

F ê possível coletar a ionização gerada apenas pelos elétrons se-

cundários (e,) que foram criados e totalmente freados no mesmo,

já que há elétrons secundários (e^) criados neste volume :que

| produzem ionização fora do mesmo. Em compensação, há elétrons

| *• íes) °iue> embora criados fora do volume referido, produzem ioni

I zação ali, que é coletada por C. Na ausência de quantidades

| significantes de fõtons espalhados, que poderiam gerar elétrons

[ I do tipo e., e considerando que a atenuação dos fõtons ao longo

I de L é desprezível, pode-se dizer que ocorre o princípio do e-

[ *. quilíbrio eletrônico (Massey10). Isto ê consistente com a defi
i;

• T nição da exposição, em termos da energia transferida aos âto-

1 mos de ar pelos elétrons secundários.

If _
A construção de uma câmara de ionização a ar re-

quer critérios especiais para que (de* acordo com a definição de

T exposição): a) todos os elétrons secundários tenham sido gera-

dos no ar e não no material, da câmara (colimador, parede, etc);

í b) que todos os elétrons secundários gerados percam toda sua

energia no ar e não sejam absorvidos pelas placas; c) deve pos-

£ sibilitar a existência do equilíbrio eletrônico; d) que toda

li

*•
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ionização produzida no volume sensível possa ser coletada.

Como na pratica não se consegue realizar todos

estes critérios de maneira exata, vários aspectos devem ser

investigados a fim de determinar fatores de correção para a me-

dida do Roentgen, entre eles: o sistema de colimação; o compri-

mento efetivo do volume sensível quando ha distorções devido a

variações no campo elétrico; o espaçamento entre o feixe e a

placa de baixo potencial e entre o feixe e a placa coletora; a

tensão de polarização necessária para conseguir a saturação (on

de recombinaçao é desprezível); a absorção no ar entre a abertu

K ra e o centro do volume sensível; a blindagem da câmara; a va-

_. riação de temperatura, pressão e umidade; etc. (Johns11; Wy-

*• ckoff9-; Kemp12; Bout.illoir13) .

1 •

I
Assumindo que o arranjo experimental ê apropria-

do e aplicadas as correções mencionadas, que devem ser pequenas,

o valor numérico da exposição em Roentgens ê determinado de fo_r

ma absoluta em termos de medidas diretas de quantidades físicas

como ãrea, comprimento, densidade do ar e carga elétrica. Logo,

a câmara de ionização a ar pode ser considerada um Padrão Pri-

mário.

Como a medida de exposição através de uma câmara

T de ionização a ar ê diretamente relacionada ao princípio do e-

quilíbrio eletrônico,a medida em que a energia dos fotons aumenta

ê necessário que as dimensões da câmara aumentem considerável -

mente, a fim de obedecer os critérios especiais para a medida o

peracional da unidade Roentgen. Desta forma, surgem diversos
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problemas técnicos nas medidas em feixe de fõtons com energia £

cima de 300 keV, quando os fatores de correção tornam-se elevados, de:

terminando um limite para o uso da câmara a ar como Padrão Pri-

mário. Mesmo sendo possível construir câmaras para tais medi-

das, as mesmas são de pouca praticidade.

Alem do limite técnico na medida da unidade Roen

tgen, o problema principal ê que para feixe de fõtons com ener-

gia superior a 3 MeV, ê impossível obter o equilíbrio eletrôni-

co, jâ que o alcance máximo dos elétrons secundários torna-se da

mesma ordem de grandeza que a espessura de ar para a qual e

significante a atenuação dos fõtons. Assim, o Roentgen so ê dj2

finido para feixe de fõtons com energia inferior a 3 MeV.

II.4 - CÂMARA DE IONIZAÇÃO TIPO DEDAL

A falta de mobilidade e a não praticidade das

câmaras de ionização a ar para medidas de rotina levaram ao de-

senvolvimento das câmaras de ionização tipo dedal.

Sendo, na realidade, um artifício para medir de

maneira pratica a exposição, a câmara tipo dedal consiste em um

instrumento de pequenas dimensões constituído por uma parede S£

lida condutora que delimita um volume de ar. Neste volume está

inserido um eletrodo para coleta de íons formados no ar. A fim

de não causar perturbação no campo de radiação, tanto a parede

da câmara quanto o eletrodo central devem ser equivalentes . ao

ar, em relação â interação dos fõtons e dos elétrons secundários.
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I!
Esta equivalência significa que a parede comporta-se como ar

li condensado fazendo com que a fluência e o espectro de energia

r dos fótons e dos elétrons secundários Ccriados na parede e no

volume de ar) não sejam perturbados pela parede. Esta parede

I tem uma espessura sempre maior que o alcance máximo dos elé-

trons secundários criados fora da câmara, o que significa que

1. toda ionização detectada pelo eletrodo central pode ser associa,

da aos elétrons secundários criados e freados dentro do volume

de ar, já que ocorre o princípio do equilíbrio eletrônico, isto

j 5, a transferência de energia dos elétrons secundários criados

na parede para o volume de ar é igual a dos elétrons criados no

£ volume de ar para a parede da câmara. Isto significa que este

T sistema pode ser visto como um detector de fótons (Itfassey1 °) .

j Como, na realidade, a câmara dedal afeta a expo-

sição a ser medida devido: a espessura da parede, ã dimensão do

1 volume sensível e a influência do material do eletrodo central,

I" esta deve ser sempre calibrada em relação a uma câmara de ioni-

zação a ar (padrão) a fim de que sua resposta seja associada ao

I Roentgen.

L Embora a equivalência dos materiais da câmara d£

*> dal com o ar (em relação a interação de fótons e elétrons secun

dãrios) seja válida apenas para uma determinada energia do fei-

xe de radiação, de uma forma geral, os fabricantes constróem câ

maras dedais tais que, devido a um balanceamento da composição

1 do número atômico da parede com o do eletrodo central, são pra-

Y ticamente independentes da qualidade da radiação em uma razoável

faixa de energia. Assim, a câmara dedal simula a resposta inde

i\ lí
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pendente da energia de uma câmara de ionização a ar.

I

E
í

I

E
I
E
I

l
II

Da mesma forma que na câmara de ionização a ar,

ê impossível obter o equilíbrio eletrônico para energias acima

de 3 MeV, já que por ser grande o alcance dos elétrons secundá-

rios gerados,acarreta uma espessura de parede (necessária para

impedir que elétrons gerados fora da câmara penetrem no volume

sensível) que se torna da mesma ordem de grandeza que o alcance

dos fotons, produzindo uma atenuação significante no feixe de

radiação.

Para feixe de fõtons com energia acima dé 300

keV, há dificuldades experimentais de obter o equilíbrio eletrô_

nico. Para medidas, por exemplo, em feixe de Co (1,25 MeV),a

espessura da parede é aumentada através de uma capa de equilí-

brio eletrônico ("build-up cap")» geralmente de plexiglass (lu-

cite), com 4,6 mm de espessura, a fim de impedir que elétrons

criados fora da câmara penetrem no volume sensível da mesma. Ej;

te sistema não é mais analisado como uma câmara dedal, mas sim

como uma simulação de uma câmara cavitâria.

II.5 - CÂMARA CAVITÂRIA

«

Devido a dificuldade de uso das câmaras de ioni

zação a ar para energies acima de 300 .keV, necessitou-se desen

volver outro tipo de câmara que servisse como padrão primário p

ra medidas de exposição em feixes de fõtons com altas energias.

Esta câmara é a chamada câmara cavitâria.
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A câmara cavitãria consiste, teoricamente, em

uma pequena cavidade de ar em qualquer material. Ela utiliza cp

mo princípio de medida a teoria de Bragg-Gray que ê baseada na

determinação da dose absorvida em um material e que pode ser

sintetizada da seguinte forma (Massey10):

- considerando uma pequena cavidade de ar situa

jj da em um material solido homogêneo tal que:

£ a) a cavidade possa ser considerada pequena em

_ relação ao alcance dos elétrons secundários

*•' gerados no material que a cerca. Isto signi

I* fica.que não haverá perda significante de

energia quando os elétrons secundários atra

|_ vessarem tal cavidade (fluência praticamen

_ te constante). A fração de energia perdi-

*• da devido a ionização no ar serve para

ser detectada e utilizada como medida de

) interesse;

I
E b) a espessura do meio solido seja maior que

o alcance máximo dos elétrons secundários,

I* . para que os elétrons que atravessam a cavi

dade sejam somente aqueles produzidos no

£ meio solido que circunda a mesma;

c) a espessura do meio solido seja suficiente

mente pequena para que a atenuação dos fó-

tons não altere significantemente a exposi^

I!
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ção a ser medida.

¥ Sendo obedecidas as hipóteses acima, significa

que não há perturbação na fluência de elétrons secundários. As-

sim a dose absorvida em um ponto do material (D ) pode ser rela

cionada a dose absorvida em uma pequena cavidade de ar (D ) J?or:

1!

I ' sendo
L ™ -CSJ.

onde (S^), e (S ) •> são, respectivamente, a energia média perdi -

I da por unidade de massa pelos elétrons secundários por unidade de percurso

no meio e por unidade de percurso np ar, para uma determinada energia x

*- do feixe de radiação. Estes fatores são chamados de poder de

frenamento de massa para elétrons ("mass electron stopping

power").

Medindo-se a densidade de carga (J) produzida

na cavidade, em condição de saturação, pode-se determinar a do-

r se absorvida no ar por:

D = W - (II-9)
a e

onde W é a energia média total dispendida pelos elétrons para a

criação de um par de íon o £ a carga do elétron.
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1!
Combinando as equações (II-7) e (II-9) obtém-se:

I

I

D m = W "
6

S que relaciona a dose absorvida no material através da medida

„ da carga produzida em uma câmara cavitãria.

f
J lj Como a definição do Roentgen ê tal que correspon

I de a 2,58 x 10""C • kg"1 e a energia média total dispendida pe-

los elétrons por criação de um par de íon no ar x̂ ale 33,7 J C"1, ob

têm-se que, uma exposição X. (em Roentgens) produzirá uma dose ab_

sorvida no ar (B ) em rads, de:
d

D = Q,869

_, . Se um elemento de massa de ar e um elemento de

massa de um material•conhecido são irradiados>sob. as mesmas con

dições (mesma fluencia de energia), pode-se afirmar que:

J5 = —SS Hií— (11-12)
Da t P / )

onde (wen/p)mx
 e ^en^^aA S^ O ) r e sP e c ti v a m e n' t e. o s coeficien-

tes de massa de absorção de energia, para uma dada energia A, p£

ra o meio e para o ar.

Combinando as equações (11-10),' (11-11) e (11-12)

obtém-se:

! ' !
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x = w -
e 0,869

CII-13)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

onde J pode ser medida pela câmara cavitãria e as demais cons-

tantes são obtidas por tabelas conhecidas.

Na escolha, de um material para a construção de câ

maras cavitãrias, o grafite tem sido o mais usado tanto por ser

condutor como pelo fato de que os fatores de interação com a

radiação são bem conhecidos.

A câmara cavitãria pode ser utilizada para as e-

nergias acima da energia limiar prática da câmara de ionizaçãoa

ar. Apenas uma pequena correção deve ser feita devido a atenua,

ção dos fotons no material (_Massey10).

Como para energias em torno de 3 MeV os fatores

de correção aplicados i câmara cavitãria tornam-se elevados> a

determinação da exposição fica definida ate este limiar de enejr

gia.

A simulação de uma câmara cavitãria através de

uma câmara de ionização tipo dedal com capa de equilíbrio ele-

trônico permite uma maior praticidade nas medidas em altas ener

gias (na do Co, por exemplo). 0 uso da capa de plexiglass ê

devido a que geralmente se está interessado na determinação da

dose absorvida era tecido moíe, que e equivalente â água, e o

plexiglass, e considerado equivalente à ãgua. Assim, pode-se d£
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terminar a dose absorvida no tecido mole, simulando-o pela capa

de plexiglass.

60A determinação da exposição na energia do Co,u

tilizando a câmara dedal com capa de equilíbrio eletrônico, na

realidade não eqüivale à determinação da exposição com uma cama

ra cavitãria, devido a existência do meio de plexiglass, da pa-

rede de carbono e do eletrodo central. A perturbação introduzj.

da por estes materiais exige que o sistema câmara dedal-capa de

equilíbrio eletrônico seja calibrado contra uma câmara cavitã -

ria padrão.

II.6 - ELETROMETROS INTEGRADORES DE CORRENTE.

Quando uma câmara de ionização é exposta a um

feixe de radiação, gera uma corrente de baixo valor (ordem de

IO"11 A) que para ser medida com precisão, exige o uso de ins-

trumentos com características especiais chamados eletrômetros.

De uma forma geral, um eletrômetro é um multíme-

tro de refinado, que, além de poder ser usado para todas as ta-

refas realizadas pelo multímetro convencional, permite medir ten

soes, correntes, resistências e cargas cuja ordem de grandezaes/-

teja fora das medidas usuais (Keithley1*) .

Um eletrômetro caracteriza-se por uma alta resi£

tência de entrada (ordem de 10V Ohms) e uma baixa corrente de

•l\ l
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"offset"* (ordem de .IO"11* A ) . Devido a estas características

\ %. pode-se, com um eletrômetro, medir tensão sem praticamente car-
f . ^ _ •

§ regar o circuito em que se esta medirido, medir resistências de

[ valores usuais ate altos valores e medir pequenas quantidades de

cargas armazenadas em um capacitor sem perturbá-lo.

I 0 componente de entrada de um eletrômetro deter-

lj mina as características e o desempenho do mesmo. Como exemplo

de componentes de entrada pode-se citar: válvula eletrométrica,

I
l

I
f

capacitor vibrante, ponte varactor, junção FET, MOSFET**, etc.I
1. Na maioria dos dosímetros clínicos, o eletrôme -

T tro ê utilizado para integrar a baixa corrente gerada pela cama

ra de ionização (corrente de ionização), para associar esta me-

í dida a medida de exposição.

Esta medida consiste, basicamente, na medida da

carga elétrica gerada por qualquer fonte de corrente e acumula.

da em um capacitor. Isto é" feito através da equação (11-14) ,on

de Q é a carga em Coulombs acumulada no capacitor de capacitân-

cia C (em Faradays) e V ê a tensão (em-Volts)- atiavês do capacitor.

I
I Q = C • V (11-14)

* Corrente de "offset" - corrente resultante da alimentação do

circuito no estagio anterior ã opera-

ção.

** FET - Transistor de efeito de campo ("field effect transistor")

MOSFET - Transistor de efeito de campo de semicondutor de ^me-

tal oxido ("metal-oxj.de semicondutor field effect

transistor").
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I A equação (11-14) sugere um procedimento básico pa-

i I ra a medida da carga.que consiste na transferência da mesma pa-

f
; ra um capacitor de valor conhecido, onde a tensão através do

i mesmo e medida.

Um dos procedimentos para medida de carga é o

j? uso de eletrômetros medidores de carga com configuração do tipo

jr derivação ("shunt") (Fig. II-3). Nestes, a carga a ser medî

*• da ê inicialmente armazenada em um capacitor (C,) e, posterior-

W mente, é transferida para um capacitor de capacitância conhecida

(C,) e carga inicial zero. Através de um eletrometro medidor de

f -
J tensão, monitora-se a tensão através de C2 e consequentemente

_. a transferência de carga. Desde, que esta transferência ocorre

*- de maneira que V-, = V2, então:

Q Q
-i . - -£ (H-15)

I Cl C2
emonde Q, e Q são, respectivamente, a carga acumulada em C, e

C2'

Para que a medida tenha significado, virtualmen-

te toda a carga de C, deveria ser transportada para C,; para g£

rantir esta transferência é necessário que C- seja bem maior que

C, . Se, por exemplo, C_ for cem vezes maior que C, , obtém-se

que 99$ da carga de C, é transferida para C, (Keithley11*) .

A fim de resolver o problema de transferência de

carga, vários eletrômetros foram desenvolvidos, desde aqueles

que utilizam válvulas eletrométricas ou capacitores vibrantes
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(Johns11) até os modernos que utilizam circuitos integrados cons

tituídos por amplificadores operacionais de estado sólido.

I
l

f
I
I

I
I
í
[
I
í
f

0 uso da teoria do amplificador operacional (A-

pêndice A) permite compreender mais facilmente o circuito de um

eletrômetro, seja um medidor de tensão, de carga, de corrente,

etc. Esta teoria ê bem aplicável atualmente, já que os eletrô

metros integradores de corrente mais modernos utilizam como comp£

nentes amplificadores operacionais formados por transistores de

estado solido como FET, MOSFET ou junções destes, que possuem al̂

to poder de isolamento e alta resistência.

Estes eletrômetros integradores de corrente minimi

zam o problema de transferencia de carga devido ao uso de um

circuito com amplificador operacional com a função de integra -

ção (Fig. II-4). Neste, quando a tensão de entrada (e ) ê apLi

cada, a corrente I flui para o capacitor C, ligado em realimen

tação ("feedback"), jâ que devido a alta impedância de entrada

.do amplificador operacional, não flui corrente para dentro do

mesmo. Diz-se que estes eletrômetros possuem a configuração do

tipo realimentação.

Assumindo as propriedades ideais do amplificador

operacional, pode-se obter as seguintes equações de operação

(Graeme15):

es " ei

R
(11-16)

. i
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! jf

I
FIG. 11.3 - CONFIGURAÇÃO DE UM ELETROMETRO MEDIDOR

DE CARGA DO TIPO DERIVAÇÃO

I
f
I

-IR

FIG. II.1» - CONFIGURAÇÃO DE UM ELETROMETRO INTEGRA

DOR DE CORRENTE DO TÍP0 REALIMENTAÇSO.
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Idt = —
RC

(es-e.) dt (11-17)

I
(11-18)

I

I

I
I
I
I

onde e. e e são, respectivamente, a tensão diferencial de en-—i —o

trada e a tensão de saída do amplificador operacional de ganho A. Isto e-

quivale dizer que, a capacitância de entrada do circuito equiva

le a A x C, o que significa que se pode obter valores elevados

para a capacitância de entrada do eletrõmetro, usando capacito-

res de alta precisão, mas de valores usuais. Isto evita as di-

ficuldades inerentes aos capacitores de alta capacitância (tama.

nho, isolamento, etc.)-

Se o ganho A tende para infinito, então e. tende

para zero e:

o = -
o RC

es d t (11-19)

que é o valor da tensão através do capacitor C. Assim, aproxi-

madamente:

Qi - Q C • e. (11-20)

onde Qj e Q são, respectivamente, a carga acumulada em C, e em

C e V é a tensão através de C. Isto significa que, quando o g£
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í

i
1

I
l

I
I
I
I
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nho do amplificador operacional for infinito, toda a carga de

C, ê transferida para C.

0 uso de eletrômetros integradores de corrente re

quer alguns cuidados como: o uso de cabos com ai ,;a resistência

de isolamento; que as medidas não sejam longas para evitar ^er-

ros dependentes do tempo devido a corrente de "offset" e a cor-

rente de fuga do eletrôroetro; que o intervalo entre duas medi-

das seja o tempo suficiente para descarregar toda a carga no ca

pacitor e, principalmente, que não exista a influência na medi-

da da carga devido aos elementos parasitas introduzidos 'pela

fonte da corrente a ser integrada.

Dos cuidados citados, um que requer uma maior a-

nálise ê o efeito dos elementos parasitas na medida de carga.

II.7 - INFLUÊNCIA DE ELEMENTOS PARASITAS EM MEDIDAS COM DOSÍME-

TROS

A constituição de um dosímetro, resultante da cc>

nexão de uma câmara de ionização (tipo dedal, por exemplo) a

um eletrômetro, é feita, por exemplo, através de um cabo triaxjl

ai de alto poder de isolamento, de baixo ruído, para minimizar

efeitos de cargas geradas por fricção (torção no cabo) e corren

tes de fuga. Este cabo permite que o-sinal da câmara seja trans

portado ate o eletrômetro e, ao mesmo tempo, que uma tensão de

polarização, dada por uma fonte de tensão geralmente acoplada ao

eletrômetro, seja aplicada a câmara de ionização.
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Embora um eletrômetro caracterize-se por uma al-

ta impedância de entrada, e uma câmara de ionização, quando ex-

posta a um feixe de radiação, constitua-se em um gerador de

corrente contínua de elevada resistência interna (maior 1ue

10a*1 Ohms) e baixa capacitancia (jorãera de 10~ 1 2 F) , a conexão

desta a um eletrômetro poderá acarretar em uma influência na

resposta do mesmo, devido a elementos parasitas (capacitâncias

e resistências) introduzidos pela câmara de ionização, pelo ca-

bo de conexão, pelos conectores, etc.

Nos eletrõmetros, os principais métodos utiliza-

dos para a medida da tensão através de um capacitor conhecido

(determinação da earga acumulada) consistem no método direto e no balancea-

mento de Townsend.

0 acoplamento de uma câmara de ionização de capa.

citância. C. e resistência R. a um eletrômetro de capacitancia de

entrada C e resistência de entrada RQ (incluindo cabos e cone-

xões), cujo sistema integrador possui um capacitor C com resis-

tência de fuga R, é representado na Figura II-5.

O método direto consiste no uso de um eletrôme -

tro medidor de tensão, de alta impedância de entrada, para a Jive

dida da tensão nas bordas do capacitor.

A resposta deste circuito a um degrau de corren-

te I(t) é:

_ • t

V(t) - R1 1 (. 1 - e R' C' ) (11-21)

n
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C|-T~ cí: R

I GERADOR DE CORRENTE CONTÍNUA;

Ci CAPACITANCIA DA CÂMARA DE lONIZAÇSO;

Ri RESISTÊNCIA DA CÂMARA DE lONIZAÇAO;

• C CAPACITOR DO SISTEMA INTEGRADOR;

R RESISTÊNCIA DE FUGA DO CAPACITOR C ;

C e CAPACITANCIA DE ENTRADA (CABOS E CONEXÕES);

Re RESISTÊNCIA DE ENTRADA (CABOS E CONEXÕES).

FIG. 11.5 - ESQUEMATIZAÇAO DO CIRCUITO DE UMA

CONEXÃO CÂMARA - ELETROMETRO.

It
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sendo

_L « JL, + JL + 'I (11-22)
Rl Ri Re R

i m • • .

£ C = C, + C + C (11-23)

Se R'C tern valor elevado, expandindo-se a ex-

ponencial e tomando os dojs primeiros termos, tem-se:

I "
E V(t) = -í-t " (11-24)

C

§; Se C. e C são desprezíveis comparados com C, ot>

«- têm-se:

f QCt). = C V(t) (11-25)

i J. onde Q(.t) é a carga produzida na câmara de ionização. A rela-

I •• ção (_H~25) significa que toda carga gerada na câmara de ionizji

l ção ê coletada por C. Assim, isto sõ ê valido se:

! E •

,' - R., R e R são de valores muito elevados;

| ' - C de um alto valor;

| *-' - C. e C desprezíveis comparados com C.

l i . • • • • - .
\ Os eletrômetros que possuem circuitos deste tipo

(Fig. II-5) apresentam graves inconvenientes como (Guiho16):
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- a integração da corrente ê efetuada sobre a ca

pacitância equivalente C já" que, em geral, as

Í capacitâncias C. e C não são desprezíveis com

paradas com C e a determinação das mesmas e im

precisa;

o eletrodo da câmara estando a um potencial

V(t), o campo elétrico no interior da câmara ê

modificado quantitativa e geometricamente, re-

sultando em uma modificação na coleta de íons

e no volume sensível da câmara.

A fim de minimizar tais inconvenientes, pode-se

utilizar eletrômetros cuja configuração é" do tipo mostrada na

» figura II-6, onde o capacitor C ê colocado eru realimentação.for

mando com o amplificador operacional de ganho A, um circuito in

tegrador. Esta configuração tem como equivalente, a apresenta-

* da na figura II-7, onde:

-L = 1 + 1 + i (11-26)
R1 R. (1+A) R (1+A) R -

X 6

C C

I C = '—i— + — 2 — + C (11-27)

Cl+A) (1+A) '

I
Assim, para ganhos elevados, tem-se que as resi£

E tências R,. e R são consideravelmente aumentadas, as capacitân-

cias C. e Ca são consideravelmente reduzidas e a tensão de en-
I X
*- trada VQ (que e a do eletrodo central da câmara) ê pequena e

6
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V=-AX

í
1

FIG. 11.6 - ESQUEMATIZAÇÃO DO CIRCUITO DE UM ELETRÇí

METRO INTEGRADOR DE CORRENTE DO TIPO

REALIMENTAÇAO NEGATIVA

T Rí c-.

1+AX^

i

V

• •• 1

FIG. 11.7 - ESQUEMATIZAÇAO DO CIRCUITO EQUIVALENTE

AO DA FIG. (I I..6)
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igual a:

V = - ̂  (11-28)
e . A

onde V é a tensão através do capacitor C; que ê" a tensão de sa^

da do amplificador operacional.

A resposta do circuito da figura II-7 a um de-

grau de corrente é:

V(.t) = - — R1 I Cl - <? R'C' ) (11-29)
1+A "

Desenvolvendo a exponencial até a segunda ordem

(tomando os dois primeiros termos). . e utilizando as equa-

ções (J.I-26) e (11-27) levando-se em consideração que o ganho

é elevado, tem-se que:

C- +C
V(t) - - " - í l - -*—- ) Cl - — ) (H-30)

C AC 2RC

A menos dos termos entre parênteses, que repre -

£ sentam, respectivamente, a correção devido as capacitâncias dos

E elementos parasitas e devido a não linearidade' em função do tem

po, a equação (11-30) e similar a equação (11-25).

í
Desta forma,- para que a equação (11-25) seja vã-

•J; lida, o que significa que a resposta do eletrometro não seria a

— fetada devido a presença de elementos parasitas, o eletrometro

•̂  deve possuir um sistema de integração composto por um capacitor

!
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de alta resistência de fuga e um amplificador operacional com

elevado ganho.

Os eletrômetros que utilizam o balanceamento de

Townsend para a realização de medidas introduzem como principal

vantagem a eliminação da influência de elementos parasitas. I_s

to porque a tensão produzida no capacitor C do sistema integra

dor (Fig. II-8), devido a integração da corrente I gerada pela

câmara de ionização, é continuamente anulada por um gerador de

tensão (U) de polaridade oposta. Consequentemente, a tensão a-

través dos elementos parasitas C., R., R e C ê continuamente

x anulada, eliminando possíveis correntes de fuga através dos
J •

E mesmos. Assim, elimina-se a influência dos elementos parasi - |-
I.-

tas nas medidas. 0 gerador de tensão consiste em um potenciome

W tro manual graduado, permitindo a leitura da tensão com a ajuda

de um indicador de nulo. Como o balanceamento não é realizado

f; continuamente, os elementos parasitas precisam obedecer as con-

dições mencionadas para o método direto. Estas condições podem

ser obtidas mais facilmente através dos eletrômetros que utili- " '•

zam amplificadores operacionais (Fig* II-9).

Assim, de uma forma geral, pode-se afirmar que

a influência dos elementos parasitas sempre existirá, já que

as condições mencionadas não são totalmente realizáveis e o ba-

T- lanceamento não é absolutamente contínuo. Pode ser que esta in

fluência seja desprezível em relação as incertezas associadas a

J própria medida; isto deve ser analisado para cada tipo de ele-

g. trômetro, jâ que esta influência depende tanto das característj.

cas quanto do método utilizado pelo eletrômetro para medida da
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V= 0

FIG. 11.8 - ESQUEMATIZAÇRO DO CIRCUITO DE UM ELETR£
METRO INTEGRADOR DE CORRENTE, COM BALA£
CEAMENTO DE TOWNSEND

FIG. I 1.9

V = 0

ESQUEMATIZAÇJSO DO CIRCUITO DE UM ELE
TROMETRO INTEGRADOR DE CORRENTE, COM BA
LANCEAMENTO DE TOWNSEND, DO TIPO REALJ[
MENTAÇÃO NEGATIVA

II
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tensão através de um capacitor.

Quando um eletrômetro ê utilizado como parte de

um dosímetro para medida de exposição, o problema da influência

dos elementos parasitas é eliminado devido a calibração do dosj[

metro contra um dosímetro padrão.

II.8 - CALIBRAÇÃO DE DOSÍMETROS CLÍNICOS

Embora os fabricantes tentem fazer com que a sen
i

sibilidade total de um dosímetro* seja ajustada tal que a lei- j

tura obtida indique aproximadamente a exposição em Roentgen,um

dosímetro não pode ser utilizado sem calibração prévia,para que

sua resposta indique o mais exatamente possível-a exposição em

Roentgens.

A relação entre a resposta do dosímetro (L) e o

valor da exposição (X),no mesmo ponto de medida, é dada por:

X = L

í
í
I
I
Í oride Fr é o fator que converte a leitura indicada pelo dosímetro

para a medida da exposição (fator de calibração). Este fator e

T dependente da qualidade da radiação e é determinado através da

comparação (eq. (11-32)) da-exposição determinada por um dosíme

* r—— •-

Dosímetro - refere-se ao instrumento resultante da conexão de

li uma câmara de ionização a um eletrômetro.
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tro padrão (X) com a resposta do dosímetro no mesmo ponto de um

feixe de radiação

F^ - *- (11-32)

Mesmo que os fabricantes tenham conseguido, com

razoável sucesso, que câmaras de ionização do tipo dedal sejam

praticamente independentes da qualidade de radiação (através do

balanceamento do número atômico da parede e do eletrodo) e que a sensibi-

lidade total do dosímetro indique aproximadamente a resposta em

Roentgens, cada fator de calibração sõ pode ser utilizado nas

mesmas condições em que foi determinado. Isto significa que àe

ve ser obtida a curva de dependência energética do dosímetro pa.

ra a faixa de energia da radiação em que será utilizado.

| | No uso de dosímetros ,deve-se levar em conta as

ü variáveis que alteram a resposta do mesmo, como: temperatura,

\ £ pressão .umidade e fuga no sistema, bem como realizar testes que assegu-

E* rem o perfeito funcionamento do dosímetro como: reprodutibilidai

j de, linearidade e tempo de estabilização.

l
As correções da resposta de um- dosímetro devido

£ a temperatura e a pressão ambientes são necessárias porque as cii

I maras de ionização do tipo dedal não são, na maioria, seladas.

Desta forma, variações nas condições ambientais promovem varia-

jT ção na massa de ar do volume sensível da câmara. Tais corre-

ções são da forma:

f
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P,T

(273,15 + t)

(273,15 + T)

P

P
(11-33)

i f
i

onde Lp T e a leitura do dosímetro corrigida para a pressão pa-

drão £ e para a temperatura padrão T, L t a leitura do doslnfe--

tro realizada em um ambiente com tempe.ratura t e pressão p_. Ge-

ralmente, tomam-se como valores padrões a pressão de 101,3 kPa,

e a temperatura de 20°C.

Esta correção não é* necessária nos casos em que

a câmara de ionização ê selada ou quando o eletrômetro possui um

ajuste de sensibilidade que efetua a correção diretamente.

1

I
I

A correção devido a umidade, embora ainda não s£

ja bem conhecida, e praticamente desprezível em relação a preci

são das medidas; mesmo assim, deve-se procurar que a umidade no

ambiente do laboratório seja controlada (ar-condicionado, desu-

midificadores, etc.) para assegurar que nenhuma correção seja

necessária.

Os testes mencionados fazem parte, da rotina de

manuseio dos dosímetros e variam de um para outro instrumento.As

conclusões do perfeito funcionamento de um dosímetro são conse-

guidas através da comparação dos resultados dos testes, com as

instruções dos manuais dos fabricantes e do trabalho que se pre

tende realizar.
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1
Outros detalhes sobre.calibração de dosímetros

são apresentados por ICRU17, Massey18 e IAEA19 .

I

£

l

l
í
f
I
I
I
I

A equação (.11-32) indica que a unidade do fator

de calibração (Fp) pode ser Roentgens por unidade da leitura in

dicada pelo dosímetro (R/unid). Tal fator refere-se ao dosíme-

tro (câmara de ionização e eletrõmetro) acompanhado de medidas

com uma fonte radioativa de referência. Nos casos em que

somente â câmara de ionização é calibrada sem um eletrõmetro e_s

pecífico, o fator de calibração da mesma converte a medida da

carga para a exposição no ponto de referência da câmara. Este

fator, Fp, é dado em Roentgens por Coulomb (R/C). Em um eletrô

metro, a leitura pode ser indicada em unidades; se o mesmo for

calibrado individualmente, em termos de carga elétrica, obtém

se um fator de calibração, F , em Coulombs por unidade de leitu

ra (C/unid).

A possibilidade de obter o fator de calibração do

dosímetro e o fator de calibração da câmara e do eletrõmetro in

dividualmente, leva â equação:

(R/unid) Fc (R/C) FE (C/unid). (II-34)

Embora o problema inerente a conexão de uma cama

ra a um eletrõmetro (influência dos elementos parasitas) seja

solucionado com a calibração do dosímetro, na calibração indivi

dual dos componentes (câmara de ionização e eletrõmetro) este

problema torna-se crítico, jã que os fatores de calibração .dos

mesmos só têm sentido, se a influência dos elementos parasitas
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é" desprezível qualquer que seja a conexão de qualquer câmara de

ionização a qualquer eletrometro. Isto significa que a valida-

de da equação (11-34) deve ser analisada para todo tipo de dosj[

£ metro.

A confiabilidade no uso de um dosímetro não se

í baseia apenas na calibração do mesmo contra um padrão primário,

mas também nos testes que asseguram um controle de qualidade tan

to dos dosímetros quanto dos procedimentos de calibração. Este

» ê o procedimento para garantir a manutenção do fator de calibra,

ção de um dosímetro.

|

I
II.9 - CONTROLE DE QUALIDADE. DE DOSÍMETROS

*• A fim de assegurar uma concordância mundial na

j" medida do Roentgen, PSDLs realizam intercomparações periódicas

dos Dosímetros Padrões Primários, obtendo assim um controle de

qualidade dos mesmos.

*- Devido as dificuldades de efetuar intercompara -

I ções diretas entre os Dosímetros Padrões Primários (Boutillon20;

Niatel21; Allisy22), tem-se utilizado dosímetros com altas pro-

J priedades metrologicas como instrumento de transferência ("Trans

_ fer instrument") para a realização de intercomparações indire -

* tas (Wyckoff23; Busuoli2"; Allisy25).

I
No SSDLs, tem-se como recomendação internacional

£ para a manutenção dos fatores de calibração de SSDs, a recali -
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bração periódica em um PSDL (ICRU26). Em países onde não exi,s

tem PSDLs (como o Brasil), além de não ser pratico, o atendimeii

to a esta recomendação causa problemas (Nette27) como:

a) a calibração em um PSDL demora meses, ficando

o laboratório sem o dosímetro durante este

f H tempo;

I f
[ •*- b) tempo e custo para. exportação, reimportaçao e
*

transferência de dinheiro;

c) a segurança física do dosímetro no transporte

— para o PSDL e vice-versa (possibilidade de o-

*• correr choques mecânicos);

I
d) dificuldade no transporte do dosímetro;

e) alto custo operacional.

\ I Assim, outros métodos para controle de qualidade

\ dos SSDs são procurados. Um deles, recomendado por ICRU26 e am

f % ' piamente adotado, ê a determinação da estabilidade do dosímetro

: _, a curto e a longo prazo. Este método, que consiste em medidas

|: * do tempo de controle, permite detectar mudanças na sensibilida-

I de do sistema composto pela câmara de ionização, eletrômetro e

\ fonte radioativa de referência, indicando a necessidade, ou não,

[ •ji de recaiibração. Sabe-se, porem, que este procedimento não é

f suficiente para garantir a manutenção dos fatores de calibração

í ^ do SSD na faixa de energia em que 5 utilizado, por-uic as medi-

iV! í
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das indicam a resposta do mesmo apenas na energia efetiva do i-

sótopo presente na fonte radioativa de referência (geralmente

90 - - ''

Sr), e o SSD não e independente da energia. Através somente

deste procedimento, podem não ser detectadas mudanças na curva

de dependência energética devido, por exemplo, a variação na

eficiência de coleta de íons para altas taxas de exposição oú

a variação da resposta do dosímetro para baixas energias devido

a alteração na densidade de grafite da parede da câmara de ioni

zação. Isto implica que o SSD deve ser recalibrado periódica -

mente, mesmo na ausência de mudanças de sensibilidade.

~i

De acordo com Nette27, se não houver mudança sig

nificante na estabilidade, a recalibração é a determinação da

forma da curva de calibração normalizada para a energia efetiva

da radiação dada pela fonte radioativa de referência. Assim,

procedimentos que forneçam informações sobre a forma da curva de

dependência energética do dosímetro podem ser realizados, para

evitar a recalibração periódica em um PSDL.

0 SSDL/Rio de Janeiro tem realizado, além dos

testes de estabilidade a curto e a longo prazo, intercomparações

intra e interdepartamentais (Nette27) não somente para assegurar

a manutenção dos fatores de calibração dos SSDs, mas também pa

ra controle de qualidade dos procedimentos de calibração.

As intercomparaçòes intradepartamentais consis -

tem nas intercomparaçòes dos SSDs existentes no SSDL/Rio de Ja-

neiro, em uma região de superposição, em relação â taxa de exp£

sição e energia do feixe de raios X, e nas mesmas condições de
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calibração de cada SSD (especificadas nos certificados de cali-

bração) como: tamanho de campo de radiação, distância fonte-lo-

cal de medida, qualidade da radiação, etc. Para a intercompa-

ração dos SSDs na energia

dosímetro químico Fricke.

ração dos SSDs na energia do Co, tem-se utilizado também o

As intercomparações interdepartamentais, que con

sistem nas intercomparações dos SSDs com Dosímetros Padrões PrjL

mãrios ou Secundários de outros laboratórios, tem sido realiza-

1 das das seguintes formas (Nette27):

fí a) intercomparação com os laboratórios PTW* (SSDL/

j Freiburg) e GSF** (SSDL/Munique).

a.l) uma câmara de ionização, acompanhada de

I uma fonte radioativa de referência, ê en

viada aos SSDLs para, conectada a um el£

trômetro DU-0 existente em cada um, ser

calibrada em diversos pontos de energia,

após ajuste de sensibilidade do dosíme -

tro para uma medida de referência com a

fonte de corrente (câmara acoplada a fon

te radioativa de referência);

a.2) modificando o procedimento acima, para £

y
* PTW - Physikalish - Technische Werksta'tten Dr. Pychlau KG,

Freiburg

** GSF - Gesellschaft für Strahlen - und Unweltforschung mbH,

Munich.
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I

vitar os problemas de transporte da fon-

te radioativa de referência, uma câmara,

conectada a um eletrômetro DU-O, foi ca- .

librada no SSDL/Freiburg e o fator de ca

l.ibração normalizado para os tempos de

controle com três fontes radioativas de

referência. Com recebimento de uma das

fontes por cada SSDL, as Íntercomparaçoes

podem ser realizadas com o transporte a-

penas de câmara de ionização; (Nette28)

b) intercomparação com o programa Fricke da IAEA.

Realizadas tanto para controle de quali-

dade do dosímetro químico Fricke, como

para assegurar a manutenção do fator de

calibração de SSDs, para a energia do
6CL^

* c) intercomparação promovida pela IAEA/WHO.

l
Realizadas de forma indireta com PSDLs e

outros SSDLs utilizando dosímetros de al̂

tàs características metrológicas como

instrumento de referência.

Embora não estabeleça os limites aceitáveis, Ne;t

te27 considera que os procedimentos indicam um possível modo de

assegurar a manutenção dos fatores de calibração de SSDs.
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I „ . 0 controle de qualidade de dosímetros de campo

**• nos Centros de Radioterapia é recomendado através da determina-

is ção da estabilidade a curto e a longo prazo e de intercompara -

ções com outros dosímetros de campo (ICRU26, Massey18, IAEAJft).

De acordo com as Normas Básicas de Proteção Ra-

* diolõgica estabelecidas pela Comissão Nacional de Energia Nu-

ll clear (CNEN) e publicadas no Diário Oficial nç 180, seção I pa£

te II-6-73, dosímetros de campo devem ser recalibrados anualmen

É te por um SSDL e, alem disto, o SSDL./Rio de Janeiro tem recomen

dado aos usuários que, durante este período, se o instrumento s£

• frer algum dano que possa afetar a calibração ou se a sensibilji

W dade do mesmo diferir em mais de 1% da sensibilidade medida du-

rante a calibração, o instrumento deve ser enviado ao SSDL/ Rio

jj de Janeiro para recalibração. Desta forma, assegura-se a manur

tenção do fator de calibração dos dosímetros de campo.

I
0 fornecimento, por PSDLs, de fatores de calibra

ção para cada componente de um SSD, indicam como método adicio-

nal de controle de qualidade dos mesmos, iiitercomparações intejr

departamentais com câmaras de ionização calibradas em R/C. Como

o procedimento de calibração do SSDL/Rio de Janeiro permite a

calibração de dosímetros apenas em R/unid, não é possível realjLI
zar tal método.

i
A implantação de um procedimento de calibração de

câmara de ionização em R/C e de eletrBmetros com C/unid possibj^

litarã, se for valida a equação (11-34), alem de mais um método

para controle de qualidade de SSDs (intercomparaçoes com câmaras
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calibradas em R/C) , um controle de qualidade individual dos com

ponentes de dosímetros de campo (através de recalibrações peri£

dicas) e um controle do procedimento de calibração de cada dos^

metro (através da concordância entre o seu fator de calibração

e os de seus componentes) .

A equação £11-34) so e valida se a sensibilidade

do eletrômetro não for afetada pelos elementos parasitas da câ-

mara de ionização, quando esta é conectada àquele.

í
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CAPITULO III

MATERIAIS E MÉTODOS

I I I I . l - PROCEDIMENTO PROPOSTO E UTILIZADO PARA CALIBRAÇAO DE

COMPONENTES DE DOSÍMETROS

I
I
I

í

t
f"

F
1

IH.l.a Calibraçao de Câmaras de Ionização

A equação dimensional (JII-l) mostra que um fa-

tor de calibraçao de um dosímetro, em R/unid, pode ser separado

em dois fatores de calibraçao: um fator em R/C referente a cama.

ra de ionização e um outro em C/unid referente ao eletrômetro.

= FC(R/C) • F
E(C/unid) (III-l)

A equação ( I H - 1 ) sugere também que u t i l i z a n d o um

ele t romet ro ca l i b r ado em C/unid, pode-se c a l i b r a r qualquer cama

ra de ionização em R/C a t r avés da c a l i b r a ç a o do dosímetro em

R/unid (ou vice-versa), desde que a influência da câmara de ionização na sen

sibilidade do eletrômetro calibrado em C/unid seja insignificante em relação

a incerteza experimental total associada ao procedimento de calibraçao.

III.l.b. Calibraçao de Eletrometros

Um procedimento que permite a calibraçao de um e_

letrômetro em C/unid consiste na conexão de uma fonte padrão de

corrente ao eletrômetro e na integração da corrente em determi.-
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minado tempo. Sendo i_ o valor da corrente produzida pela fon-

te padrão, pode-se determinar o fator de calibração por:

FE(C/unid) - - Ü ^ . (HI-2)

í(unid/s)

sendo:

ICunid/s) =
t(s)

onde L e a leitura indicada no eletrometro resultante da inte-

gração da corrente jl durante um intervalo de tempo t.

Como o sistema: câmara de ionização-fonte radioji

tiva de referência pode ser visto como um gerador de corrente

contínua, este pode ser utilizado, em uma geometria fixa, como

uma fonte padrão de corrente, bastando determinar o valor da

corrente que dependera do volume sensível da câmara de ioniza -

ção e da intensidade da fonte de radiação.

III.l.c Validade dos Procedimentos

Nos dois procedimentos mencionados, as equações

(.111-1) e (III-2) sÕ são válidas se a conexão .de uma câmara de

•- ionização não introduz influência na sensibilidade do eletrôme-

T tro. De acordo com o item II.7, pode-se dizer que, na prática,

sempre existirá uma influência, já que não se consegue obter de

1 forma ideal as condições mencionadas no mesmo item. Resta in-

vestigar se esta influência ê significante na calibração de com

í ponentes de dosímetros clínicos usados na radioterapia, isto é.
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significante em relação as incertezas experimentais associadas

ii ao procedimento de calibração.

Isto pode ser investigado através da verificação

Jf da concordância entre o fator de calibração do dosímetro (obti-

do diretamente) , com o fator de calibração obtido a partir dos

£ fatores de calibração dos componentes dos dosímetros (obtidos

separadamente).

l
III.2 - DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

ir Para que a investigação fosse realizada, utili -

zou-se varias câmaras e eletrômetros de diferentes fabricantes,

bem como diferentes fontes de correntes.

L III.2.a Eletrômetro Padrão Calibrado em C/unid

0 eletrômetro da Nuclear Enterprises Ltd., mode-

f, Io 2560 n? 101*, componente do Dosímetro Padrão Secundário NPL

para medidas de exposição em raios X a nível terapêutico ("NPL

1 Secondary Standard Therapy Level X-Ray Exposure Meter").calibra

T do em C/unid no National Physical Laboratory (NPL), foi utiliza

do como eletrômetro normalizador para a calibração de câmaras

j de ionização em R/C e determinação da corrente gerada por cada

sistema câmara de ionização-fonte radioativa de referência.

1 •
f * Referindo-se a este eletrômetro, será utilizado o termo "Ele-

trômetro NPL".

• ! 5
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Este eletrômetro possui um amplificador operacio
J- nal A usado de modo integrador (Fig. III-1) constituindo-se em

p . um balanceamento automático de Townsend, no qual o sinal de saí

da corresponde a tensão de Townsend. A leitura (em unidades) des

£ ta tensão e feita através do potenciômetro de precisão P usado

em conjunto com um indicador de leitura ("digital turns-counting

*• dial") e um indicador de nulo ("baut-band null indicator")

f (Kemp21).

i §! De acordo com o certificado de calibração D787
Í

| de 12/01/79 do National Physical Laboratory (NPL) - Inglaterra,
| f • _ '

i *- o eletrômetro NPL foi calibrado através da determinação do va-

T lor médio da carga necessária para uma leitura de 50,0 unidades

f na escala XI, utilizando um capacitor a ar calibrado e um voltj!

| 1 metro digital. Nestas condições, a quantidade de carga armaze-

nada foi de 5,01 nano Coulombs, significando um fator de cali -

i- bração do eletrômetro NPL de 0,1002 nC/unid. A linearidade a-

r presentada por este eletrômetro (Tabela III-l) permite conside-

rar o fator de calibração constante na faixa de 30,0 unidades a

t 80,0 unidades da escala XI. De acordo com o certificado de ca-

libração, não se observa mudança no fator de calibração para
*- leituras na escala X10.

I
f
I
E



A AMPLIFICADOR OPERACIONAL
C CAPACITOR COLETOR
D DIODO DE REFERENCIA
I CSMARA DE IONIZAÇAO
M INDICADOR DE NULO

P POTENCIOMETRO DE PRECISÃO

S, .
RELES DE ALTO ISOLAMENTO

Si» CHAVE DE MUDANÇA DE ESCALA

FIG. III.! - ESQÜEMATIZAÇSO DO CIRCUITO DO ELETROMETRO NPL (KEMP 2 9)
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TABELA III-l - LINEARIDADE DO ELETR0METRO NPL MOD. 2560 n« 101

I
l
I
í
I
I
[

I
I
E
I

LEITURA (unid)

20,00

30,00

4Ü.00

5G.00

60,00

70,00

80,00

FATOR DE CORREÇÃO

0,998 + 0,002*

1,000 ± 0,002

1,000 + 0,001

1,000

1.000 ± 0,001

1.001 ± 0,001

l.,0Ql ± 0,001

* Incerteza com 991 de nível de confiança.

III.2.b Câmaras de Ionização para Calibração em R/C

Para a analise da influência da conexão de câma-

ras de ionização de diferentes fabricantes em alguns dos eletrô

metros disponíveis comercialmente, utilizou-se 5 câmaras de io-

nização de diferentes características que, juntamente com suas

fontes radioativas de referência, formaram geradores de corren-

te contínua de diferentes capacitâncias e resistências internas.

I
Algumas características das câmaras utilizadas,

bem como um código para referência das mesmas, são apresentadas

na Tabela III-2.
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TABELA III-2 - CARACTERÍSTICAS E CÓDIGOS DAS CÂMARAS DÊ IONIZAÇAO UTILIZADAS

CÂMARAS DE IONIZAÇAO

oo

U

Pi

FABRICANTE

TIPO

MODELO - SERIE

VOLUME NOMINAL

(cm3)

MATERIAL DA

PAREDE

POLARIZAÇÃO E

TENSÃO-USUAL

CABO DE

CONEXÃO

C 1

N.E.

Dedal

2560 - 140

0,325

Grafite

- 200 V

Triaxial

(lOm)

1 C 2

N.E.

Dedal

2505/3 - 1934

0,6

Grafite

- 300 V

Triaxial

(10m)

C 3

VICTOREEN

Dedal

415 - 149

10

equivalente ao

ar (nylon)

+ 30Ò V

Coaxial

(20m)

C 4

PTW

Dedal
(selada)

N - 181450

0,37

Nylon

grafitado

+ 300 V

-

C 5

SSDL/Rio

Dedal

Protótipo -
002

0,46

Grafite

- 300 V

Triaxial

(10m)
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I!
Como o dosímetro de campo mais utilizado pela

*í maioria dos Centros de Rádioterapia é constituído por câmaras do

W tipo C2, diversas câmaras deste tipo (Tabela I1I-3) foram cali-

bradas em R/C e utilizadas também, com uma determinada fonte ra

dioativa de referência, como geradores de corrente contínua pa-

ra a calibração de eletrômetros.

III.2.c Eletrômetros para Calibração em C/unid

I • ' -
Foram calibrados em C/unid apenas 3 (três) ele-

trÔmetros de diferentes í bricantes, disponíveis no laboratório,

9 e vários eletrômetros de um mesmo fabricante (o mais usual). Os

três tipos de eletrômetros utilizados foram:

l
1É1 - eletrômetro da Nuclear Enterprises Ltd. , parte do Dosíme.-

I tro Farmer, modelo 2502/3 n* 284. É um eletrômetro com

w amplificador operacional de estado solido usado de modo

integrador, com realimentaçao negativa, que opera baseado

t no princípio de balanceamento de Townsend. A corrente de

ionização ê armazenada no capacitor C, que e do tipo int£

I. grador, de alto poder de isolamento (poliestireno). A

T tensão produzida através do capacitor é'amplificada pelo

amplificador operacional e uma medida aproximada é" obtida

T através da leitura direta do medidor M. A medida exata

é determinada pelo balanceamento realizado com um poten -

ciômetro manual, de alta precisão, com leitura digital, u

tilizando o medidor M como um indicador nulo (Fig.III-2).

Acoplada ao eletrômetro ha uma fonte de tensão

i"
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TABELA III-3 - CÂMARAS DE IONIZAÇAO DO TIPO C 2

l

I
l
l

l
l
I
I

CÓDIGO

1C2

2C2

3C2

4C2

5C2

6C2

7C2

8C2*

9C2

10C2*

11C2

12C2

13C2

14C2

15C2

16C2

17C2

18C2

19C2

MODELO -

25OS/3 -

2505/3 -

2505/3 -

2505/3 -

2505/3 -

2505/3 -

2505/3 -

2515/3 -

2505/3 -

2515/3 -

2505/3 -

2505/3 -

2505/3 -

2505/3 -

2505/3 -

2505/3 -

2055/3 -

3505/3 -

3505/3 -

SÉRIE

1934

2471

3799

1445

1071

1070

1975

1963

-2071

1940

1271

215

8080520

381S

1670

3819

3745

3778

1685

*Similar a 2505/3 apenas com volume nominal

de Q,2 cm3
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I CORRENTE DE IONIZAÇÃO
A AMPLIFICADOR OPERACIONAL
C CAPACITOR COLETOR
U GERADOR DE TENSÃO
S CHAVE DE GANHO

S 2 CHAVE DE SENSIBILIDADE
M INDICADOR DE NULO

FIG. | I 1.2 - ESQUEHATIZAÇfiO SIMPLIFICADA DO CIRCUITO
DO ELETROMETRO MODELO 2502/3 DA NUCLE
AR ENTERPRISES " LTD.
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que, através do cabo de conexão, polariza a câmara de io-

nização com - 300 V na parede em relação ao eletrodo cen-

tral.

Outros detalhes são mencionados em N.E.30.

E2 - eletrõmetro da Keithley Instruments, modelo 610B n ç

32186. E um eletrômetro versátil porque permite medidas

de tensão de, correntes, resistências e cargas. É uma

forma aperfeiçoada dos voltímetros de de válvula ã vácuo;

|í possui na entrada um par casado de válvulas eletrométri -

cas e utiliza na saída uma válvula ã vácuo (formando um

% circuito amplificador)• Para integração da corrente (me-

didor de carga) uma realimentação negativa é aplicada ao

* capacitor C em derivação (."shunt") selecionado por uma

$• chave de escala (Fig. III-3). Qualquer variação na ten-

são de entrada do amplificador, devido ao armazenamento de

ir carga no capacitor Ç, produzirá um desbalanceamento entre

a corrente da malha superior e a da malha inferior, que

1 será indicado pelo medidor M. Escolhido o fator de

f! plicação adequado, pode-se realizar a medida da carga acu

mulada em C, já que a indicação de M es.tã diretamente re-

li ' lacionada a variação de tensão no capacitor C.

Para aumentar a precisão da leitura, utilizou-se

*• um voltímetro digital HP 3481 conectado a uma saída do e-

1" letrômetro, que indicava diretamente a tensão através de

C.

I; • Outros detalhes deste eletrômetro são mencionados

em Keithley 3 1.

li
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I CORRENTE DE I ON IZAÇAO

C CAPACÍTOR COLETOR

A AMPLIFICADOR OPERACIONAL A .VÁLVULA

M INDICADOR DE DIFERENÇA DAS CORRENTES DAS MALHAS

S 1 0 6 CHAVE DE FATOR DE MULTIPLICAÇÃO

V103 VÁLVULA A VÁCUO

FIG. III'.3 " ESQUEMATIZAÇÍO SIMPLIFICADA DO CIRCUITO

DO ELETR0METRO MEDIDOR DE CARGA MODELO

610 B, DA KEITHLEYr INSTRUMENTS LTD.
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E3 - eletrômetro da PTW, modelo DU-0 Simplex n* 30737. Neste

eletrômetro a corrente de ionização ê integrada em uma ca

f p a c i t ã n c i a equivalente C referente a capacitância do ele-

trodo central da câmara, da grade central da válvula ele-

H trométrica de entrada e da chave SI. O amplificador ope-

racional, constituído por válvula eletrometrica e válvulas

H à vácuo, fornece uma tensão de saída proporcional a carga

Y; armazenada em C. 0 vibrador monoestãvel representa um

*• circuito que emite um pulso de saída quando a tensão na

T . entrada do mesmo atinge determinado valor pré-estabeleci-

do. Este pulso ê armazenado no contador e serve ao mesmo

|j tempo para curto-circuitar o capacitor C através do relê

_ RI e da chave SI, reiniciando-se o processo. A variação

*̂  da tensão de entrada do vibrador monoestãvel ê registrada

T: • • através do medidor V. 0 amplificador operacional, a cha-

ve SI, o relê RI e o capacitor C constituem uma unidade

£ separada chamada pré-amplificador; a outra unidade é o

f
leitor propriamente dito (Fig. III-4).

A existência de uma fonte de tensão acoplada ao

li . eletrômetro, permite polarizar a câmara de ionização com

+ 300 V na parede, em relação ao eletrodo central, atra-

J/ vés do mesmo cabo de conexão que conduz o sinal de inte -

Í resse.
•

Outros detalhes são mencionados em PTW32.

l
Diversos eletrômetros da Nuclear Enterprises Ltd.

£' do tipo El, foram escolhidos para calibração em C/unid, para a

f observar.o comportamento dos mesmos. A Tabela III-4.indica os

eletrômetros, bem como um código para referencia.

li
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UNIDADE 1

VIBRADOR

MONOESTAVEL

CIRCUITO

PARA RELÊ

UNIDADE 2

CONTADOR

o*

FIG. II I. ft - ESQUEMATIZAÇflO. SIMPLIFICADA DO CIRCUITO DO ELETROMETRO

DU-0 - SIMPLEX DA PTW
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TABELA III-4 - ELETROMETROS DA NUCLEAR ENTERPRISES LTD. DO TIPO

El

í
í
í
í

í
I
E
I
I
I

ELETRÕMETRO

1E1

2E1

3E1

4E1

5E1

6E1

7E1

8E1

9E1

10E1

11E1

12E1

13E1

14E1

1SE1

16E1

MODELO

2502/3

2502/3

2502/3

2502/3

2502/3

2502/3

2502/3

2502/3

2502

2502

2502/3

2502/3

2502/3

2502/3

2502/3 "

2502/3

SÉRIE

284

400

413

037

094

• 035

281

107

10158

10066

425

423

231

357

• 4 2 1

221
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III.2d. Fontes de Corrente

II Como não se dispunha de uma fonte padrão de corren-

te, o sistema utilizado, que mais se aproxima do ideal, consis-

|| tiu no gerador de corrente contínua formado por uma câmara de

ionização acoplada, em uma geometria fixa, a uma fonte radioati

'- va de referencia.

jj

Uma fonte radioativa de referência consiste em um

p • recipiente blindado com uma fonte de Sr tal que a geometria

câmara de ionização-fonte é reprodutivel com boa precisão. Um

termômetro pode ser inserido no recipiente para monitorar a tem

peratura ambiente para, junto com a medida de pressão atmosféri

ca, permitir correções na leitura da' câmara devido as condições

ambientais.

Como a maioria dos dosímetros utilizados possuíam u

r ma fonte radioativa de referência própria, foram constituídos di

li
versos sistemas câmara de ionização-fonte radioativa de referên

| cia (Tabela III-5), formando assim, fontes de correntes de dife_

rentes valores e características. Como as câmaras de ionização

i- Cl e C3 não possuíam fontes radioativas de referência, utilizou

r se a bomba de Co Theratron modelo F como fonte de radiação,em

uma geometria fixa (câmara de ionização posicionada a 80 cm da

fonte de Co, em um campo de radiação 10 cm x 10 cm, com capa

de equilíbrio eletrônico). •

As diversas câmaras de ionização do tipo C2 (Tabela

III-3) foram também utilizadas como fontes de correntes ao se
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TABELA III-5 - FONTES DE CORRENTES COMPOSTAS PELO ACOPLAMENTO

DE CÂMARAS DE IONIZAÇÂO A FONTES DE RADIAÇÃO

CGEOMETRIA FIXA).

FONTE DE

CORRENTE

FC1

F1C2

FC3

FC4

. FC5

CÂMARA

Cl

C2

C3**

C4

C5

FONTE DE RADIAÇÃO

ISÕTOPO

60Co

90Sr

60Co

90Sr

90Sr

MODELO-SÉRIE

Bomba

2503/3-1275

Bomba

75449

75893

FABRICANTE

AECL*

N.E.

AECL*

PTW

PTW

* Atomic Energy of Canada Ltd.

** Sem capa de equilíbrio eletrônico

realizar o acoplamento destas â fonte radioativa de referência

da Nuclear Enterprises Ltd., modelo 2503/3, serie 1275. Refe -

rindo-se a estas fontes de corrente será utilizado o código

F n C 2, onde nC2 é o código de indentificação da câmara utili-

zada (Exemplo: o código F5C2 refere-se a fonte de corrente com-

posta pela câmara de ionização 5C2 acoplada a fonte radioativa

de referência modelo 2503/3, serie 1275).
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;- III.2,e Composição de Dosímetros

1 .
! 1 • Como os componentes de u» dosímetro apresentam dife

j rentes características de acordo com o fabricante, .a conexão de

[ Jf diferentes câmaras de ionização a diferentes eletrômetros neces i
í * '

f1 sita ser cuidadosa a fim de atender as características de cada í

r câmara e possibilitar a leitura em cada elctronetro. ;
I 5 ' Í| 1 . j
I Para obter todas as composições possíveis de dosíme j

i r ' ' !
I £ tros, utilizou-se e construiu-se adaptações especiais formadas ;

l _. pelos seguintes conectores machos e fêmeas:

I T - conector coaxial "Mini-Quick" da Radiall (do ele-

í trometro NPL e da câmara do tipo Cl)

\ _ - conector triaxial tipo 221 DSPTFE (BICC T 3329) da

|l
I *• Precision Eletronic Terminations (do eletrômetro
[ T tipo El e da câmara do tipo C2 e C5)

I J - conector para pré"-amplificador da PTW (do eletrô-
Í

_ metro tipo E3 e da câmara tipo C.4)

T - conector BNC comum (do eletrômetro tipo E2 e da

câmara tipo C3).

I Sempre que possível, foi utilizada a tensão de-pola

rização fornecida pela fonte de tensão acoplada ao eletrômetro;

I n o s casos em que esta diferia da tensão usual da câmara, utili-

zou-se, externamente, a fonte de tensão Fluke 412-B. Como não
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era pratico desconectar a tensão de polarização fornecida pela

[ !I fonte de tensão acoplada ao eletrômetro E3, ao serem conectadas

f 1 nele, todas as câmaras de ionização foram polarizadas com + 300

[ V na parede em relação ao eletrodo central.

E

l

l
I
E
li

i Í
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\ 1 CAPÍTULO IV

I * MÉTODO EXPERIMENTAL E RESULTADOS
i.

I IV.1 - CORREÇÕES E TESTES PRELIMINARES

Y Em todas as medidas realizadas foram observadas as

* condições ambientais (temperatura, pressão e umidade) e realizai

í dos testes que asseguraram a qualidade dos dosímetros (bom fun-

cionamento) .

I
* IV.1.a. Correção Devido as Condições Ambientais

T Como a resposta d? uma câmara de ionização ê depen-

dente das condições ambientais em que e usada, todas as medidas,

l com exceção das realizadas com a câmara de ionização C4 (câmara selada) fo-

«. ram corrigidas para 20°C e 101,3 kPa de acordo com a equação (JV-1),

* onde T e a temperatura ambiente (.era C) e P é a pressão ambien-

T te (em kPa), L a l e i tu ra indicada no eletrômetro e L a l e i tu ra

corrigida

I
T = T ' 3 v x ' TTV-1 'í

° 293,15 P

T Não se realizou nenhuma corroção para a influência

devido a umidade relativa do ar, já que as medidas foram efe-

£ tuadas sempre no intervalo de 55t e 604, onde a variação na res-

_, posta das câmaras utilizadas ê desprezível.
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IV. l .b Teste de Fuga

1
— Este teste consiste na determinação da corrente de

™ fuga do dosímetro, que ê definida por qualquer corrente detecta.

9 da que não ê produzida por ionização no volume sensível da cama

ra. Esta corrente tem origem elétrica e sempre pode ser minimi

J zada através de limpeza dos conectores e desumificaçao da câma-

— ra e do eletrÔmetro. Desta forma, durante todas as medidas rea

" lizadas, a corrente de fuga foi mantida desprezível em relação

H . as medidas, o que foi sempre confirmado anteriormente a cada me

dida, observando a deflexão na leitura indicada pelo eletrôme -

» tro durante 15 minutos, sem a presença de radiação.

T IV.l.c Reprodutibilidade a Curto Prazo

i£ Como este teste consiste na medida do tempo de con-

I
trole do dosímetro utilizando uma fonte radioativa de referência,

no momento da medida de corrente foi observado se a reprodutib^

T lidade das medidas (20 medidas) estava de acordo com as especi-

ficações de fabricante, o que foi confirmado.-

I
* IV.1.d Tempo de Estabilização e Linearidade

I .
A fim de permitir um tempo, para estabilização dos

I instrumentos, todos os dosímetros foram ligados pelo menos meia

_ hora antes das medidas.

K
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Quanto a linearidade do indicador de leitura, para

evitar outro fator de correção procurou-se que as leituras nos

eletrSmetros fossem realizadas próximas ao centro de escala.

i I
IV.2 - CALIBRAÇÂO DE DOSÍMETROS EM R/unid

A calibração de cada dosímetro consistiu na deterini

nação da resposta do mesmo â uma exposição determinada com um

Dosímetro Padrão Secundário (.SSD). Assim,, determinou-se um fa-

tor multiplicativo, chamado fator de calibração, que converte a

leitura indicada pelo dosímetro (em unidades) , para a medida da

exposição (em R)> n 0 ponto da câmara de ionização tomado como

referência para medida.

I

I
l
l
I
I

Utilizou-se o método de calibração por substituição,

no qual a câmara de ionização de cada dosímetro a ser calibrado

é" colocada precisamente no mesmo ponto onde se determinou a ex-

posição com o SSD.

A calibração dos dosímetros e das' câmaras de ionizji

ção foi para a energia do Co (.1250 keV) , onde se utilizou co-

mo fonte de radiação a bomba de Co, Theratron, modelo F, da

AECL, de cerca de 12 R/min (em agosto/80) a 1 metro de distân -

cia. Para determinar a exposição no local da medida, utilizou-

se o SSD constituído pela câmara de ionização Normal, tipo de-

dal, n» 181021, com o eletrometro PTW DU-0 n* 30736 e fonte ra-

90
dioativa de referência de Sr, PTW, r,? 75449 (Certificado dô

calibração n? 0212 - 75/6.22 de 02/09/75 do Laboratório Prima -
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rio PTB - Alemanha).

Ê
— Cada câmara de ionização, com capa de equilíbrio e-

letronico (exceto câmara C3), foi posicionada livre no ar, • a

F 80 cm da fonte de Co, em um campo 10 cm x 10 cm, com o eixo

longitudinal perpendicular ao eixo central do feixe de radiação.

J_ Tomou-se como ponto de referência para medida, o centro geomé -

i- tricô do volume sensível da câmara.

J* Como qualquer câmara conectada ao eletrômetro NPL

teve que ser polarizada negativamente em relação ao eletrodo cen

Ji trai, procurou-se fazer com que nas demais conexões isto permane

I» cesse. Entretanto, na conexão ao eletrômetro E3, as câmaras fo-

ram polarizadas com + 300 V, já que não era pratico desconectar

F a tensão fornecida pela fonte de tensão acoplada ao eletrômetro.

I
Cada fator de calibração foi obtido de uma media de

no mínimo, 5 medidas, com todas as correções necessárias.

í Os fatores de calibração das diferentes composições

de dosímetros, em R/unid, para as condições mencionadas, com as

£ respectivas incertezas devido ao procedimento de calibração,são

«• apresentadas nas tabelas IV-1, IV-2 e IV-3.

I
•í .

í



TABELA IV-1 - FATORES DE CALIBRAÇÃO, EM R/unid, DE' DOSÍMETROS COMPOSTOS POR CÂMARAS E ELETROMETROS

DE DIFERENTES FABRICANTES, PARA A ENERGIA DO 60Co.

o

o
Bá
W.
W

CÂMARAS DE IONIZAÇÃO

1E1

E2

E3

2

10

12

C

,313

,571

,863

1

C±o

C±o

(±1

,98%)*

,76%)

,01%)

1

4

8

1 C

,013

,655

,819

2

(±0

(±0

(±0

,74%)

,64%)

,99%)

0

0

0

C 3

,0639

,294

,516

C±o

C±o

C±o

,78%)

,68%)

,93%)

2

10

10

C 4

,260

,334

,669

C±o

C±o

C±l

,96%)

,73%)

,03%)

1

6

12

C 5

,413

,497

,377

(±0

(±0

(±0

,81%)

,67%)

,97%)

* Incerteza total devido ao procedimento de calibração
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TABELA IV-Z - FATORES DE CALIBRAÇSO, EM R/unid, DE DOSÍMETROS

COMPOSTOS POR DIVERSAS CÂMARAS E ELETROMETROS DE

UM MESMO FABRICANTE, PARA A ENERGIA DO 60Co.

I
1

CÂMARA

2C2
3C2

3C2

4C2

5C2

6C2

7C2

7C2

7C2
8C2

9C2

10C2

11C2

12C2

13C2

14C2

15C2

16C2

17C2

18C2

19C2

DOSlMETRO

ELETROMETRO

2E1

3E1

11E1

3E1

4E1

4E1

'5E1

6E1

7E1

5E1

7E1

7E1

8E1

9E1

10E1

12E1

13E1

14E1

15E1

3E1

16E1

1,024
1,008

1,004

1,028

1,010

1,004

0,985

0,986

1,001

2,889

1,009

3,070

1,016

1,126

1,134

1,002

• 1,006

1,013

1,023

1,021
1,030

(R/unid)

(±0,73%)*

C±0,73%)

(±0,75%)

(±0,73%)

(±0,75%)

(±0,75%)

(±0,74%)

(±0,721)

C+0,741)

(±1,10%)

(±0,731)

(±1,17%) .

C±Q,73%)

(±0,97%)

C±i,io%)

C±Q,74%)

(±0,82%)

(±0,76%)

(±0,75%)

•(±0,75%)

(±0,79%)

*Incerteza total devido ao procedimento de calibração.
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TABELA IV-3 - FATORES DE CALIBRAÇAO, EM R/unid, DE DOSÍMETROS

- COMPOSTOS POR UMA CÂMARA E DIVERSOS ELETROMETROS

DE UM MESMO FABRICANTE, PARA A ENERGIA DO 6 0Co.

1

DOSíMETRO

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

- 2E1

- 3E1

- 4E1

- 5E1

- 6E1

- 7E1

-8E1

- 9E1

2

2

2

2

2

2

2

2

FC

,323

,311

,266

,227

,247

,291

,278

,134

(R/unid)

(±0,961)*

(±0,961)

(±0,94%)

(±0,94%)

(±0,951)

(±0,961)

(±0,941)

(±1,281)

I

I
f

*Incerteza total devido ao procedimento de

calibração.
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IV.3 - CALIBRAÇÃO DE CÂMARAS DE IONIZAÇÃO EM R/C

1 • '
í _ A calibração de cada câmara de ionização em R/C

** consistiu na calibração, em R/unid, do dosímetro constituído por

\ fj cada câmara a ser calibrada conectada ao eletrômetro NPL e no

í uso da equação (IV-2), onde Fr é o fator de calibração da câma-

j |i ra de ionização C, Fp é o fator de calibração do dosímetro e
' NPL
I _ F e o fator de calibração do eletrômetro NPL (igual a 0,1002

f í x IO"9 C/unid).
(R/unid)

Fc (R/C) = -± — . (IV-2)

| ' FNPL (C/unid)

* O uso da equação (IV-2), que indica o procedimen

T to para determinação do fator de calibração de uma câmara, só

ê válido se a influência da câmara de ionização na sensibilida-

ff de do eletrômetro NPL for insignificante em relação as incerte-

zas experimentais associadas ao procedimento de calibração. As

* características metrolõgicas do eletrômetro NPL indicam que os

V efeitos do cabo de conexão e da câmara de ionização são minimi-

zados, por esta causa foi inicialmente aceita, esta hipótese,cuja

1 veracidade será analisada tanto através dos resultados, como a-

través de Íntercomparaçoes interdepartamentais com câmaras calî

* bradas em R/C.

As câmaras de ionização foram calibradas através

.* do procedimento mencionado, para a energia do Co, nas mesmas

condições mencionadas em (IV-2) e cada fator de calibração (Ta-

1. bela IV-4) foi obtido de uma média de, no mínimo, 5 medidas,com

* todas as correções necessárias.



íí

77

TABELA IV-4 - FATOR DE CALIBRAÇAO, EM R/C, DAS CÂMARAS DE IONI-

ZAÇAO UTILIZADAS, PARA A ENERGIA DO 60Co.

I
I
I
i
I
1
1
1
1
1
i
1
1

CÂMARA

Cl

1C2

C3

C4

C5

2C2

3C2

4C2

5C2

6C2

7C2

8C2

9C2

10C2

11C2

12C2

13C2

14C2

15C2

16C2

17C2

18C2

19C2

• F

10
4

0

10

6

4

4

4
4

4

4

13

4

14

4

5

5

4,

4,

4,

4,
4,

4,

c (R/nC)

,69 (±0,63%)*

,69 (±0,621)

,295(±0,62%)

,46 (±0,63%)

,55 (±0,62%)

,72 (±0,63%)

,66 (±0,65%)

,77 (±0,63$)

,75 (±0,63%)

,74 (±0,64%)

,71 (±0,64%)

,83 (±0,64%)

,68 (±0,63%)

,39 (±0,64%)

80 (±0,631)

55 (±0,63%)

74 (±0,63%)

65 (±0,64%)

70 (±0,65%)

64 (±0,65%)

65 (±0,63%) .

70 (±0,63%)

80 (±0,661)

"Incerteza total devido ao procedimento de

calibração.
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£
IV.4 - CALIBRAÇAO DE ELETROMETROS EM C/unid

í, A calibração dos diversos eletrometros foi

zada através da conexão aos mesmos de fontes de correntes conhe

í cidas (câmara de ionização - fonte radioativa de referência). A

«• determinação da corrente gerada em cada fonte foi efetuada a-

través da medida do tempo t necessário para que o eletrômetro NPL ar

í mazenasse uma carga de 5,01 nC (que eqüivale a 50,00 unidades de

leitura). Em alguns casos, devido a corrente possuir um alto

í I ou baixo valor, utilizou-se a equação (IV-3), onde L é a
I
f m leitura indicada no eletrômetro NPL apôs a integração da cor-

| rente durante o tempo t*

I • NPL

I I(nA) = 0,1002 - Cunid) (IV-3)

l I t (s)
I'
| I A Tabela IV-5 apresenta o valor médio (20 medi -
Í das) da corrente de cada fonte de corrente, onde o tempo t foi

I
f

medido através de um cronômetro digital Heuer, de precisão 0,01

s, acoplado ao eletrômetro, assegurando alta precisão na medida.

1 Da mesma forma que a equação (IV—2) , a equação

(IV-3) sÕ é valida se a câmara de ionização não introduzir ne-

1 nhuma influência no eletrômetro NPL, o que será tomada como hi-

» pótese, cuja veracidade será verificada nos resultados.

I
r



It
79

! I
TABELA IV-5 - VALOR MÉDIO DA CORRENTE GERADA POR DIFERENTES

FONTES

I
l

l
l
l
l
l
l
T

FONTE DE CORRENTE

FC1

F1C2

FC3

FC4

FC5

F2C2

F3C2

F4C2

F5C2

F6C2

F7C2

F8C2

F9C2

F1QC2

F11C2

F12C2

F13C2

F14C2

F15C2

F16C2

F17C2

F18C2

F19C2

KpA)

28,3 (±0,144)*

39,2 (±0,141)

1020,4 (±0,141)

11,1 (±0,13%)

18,6 (±0,141)

40,60 (±0,13?)

40,41 (±0,134)

39,58 (±0,131)

34,68 (±0,131)

35,12 (±0,13?)

39,80 (±0',13%)

11,80 (±0,141)

39,32 (±0,134)

11,25 (±0,134)

39,33 (±0,131)

32,62 (±0,144)

33,70 (±0,154)

40,12 (±0,134)

39,12 (±0,144)

39,85 (±0,134)

39,78 (±0,134).

39,04 (±0,134)

41,93 (±0,134)

DATA

04/08/80

04/08/80

04/08/80

04/08/80

04/08/80

10/04/80

08/04/80

30/04/80

08/04/80

09/04/80

02/05/80

28/04/80

30/04/80

24/04/80

29/04/80 .

24/04/80

17/11/80

19/12/80

19/12/80

16/02/81

16/02/81

23/12/80

09/03/81

Incerteza total devido ao procedimento de determinação.
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Mantendo-se a geometria fixa, cada fonte padrão

í- de corrente foi conectada ao eletrômetro a ser calibrado e, ob-

|F teve-se o fator de calibração do mesmo através da equação

(III-2). Os resultados apresentados nas Tabelas IV-6 e IV-7

I referem-se, respectivamente, a calibração dos três eletrometros

de diferentes fabricantes com fontes de corrente de diferentes

* características e a calibração dos diversos eletrometros de um

|J mesmo fabricante com várias fontes de corrente do tipo FnC2.Prjo

curou-se que as leituras fossem realizadas no centro de uma aies

J ma escala de cada eletrômetro e, para maior precisão, tomou-se

a média de 20 medidas. . . .

I
I
I
I
I
í
I
I
I
í
r
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TABELA IV-6 - FATORES DE CALIBRAÇAO, EM C/unid, DE ELETROMETROS DE DIFERENTES FABRICANTES OBTIDOS

COM DIFERENTES FONTES DE CORRENTES.

FONTE DE CORRENTE

a
H
W
•-3
K

1E1

E2

E3

0

0

1

FC1

,217

,997

,173

(±0

(±0

(±0

,41%)*

,36%)

,20%)

0

1

1

F1C2

,216

,001

,911

(±0

C±o

(±0

,49%)

,32%)

,23%)

0,

1,

1,

FC3

220

012

751

(±1

(±0

(±0

,19%)

,57%)

,60%) .

0

1

1

FC4

,218

,008

,022

(±0

(±0

(±0

,82%)

,37%)

,20%)

0

1

1

FC5

,217

,006

,776

(±1

(±0

(±0

,191)

,47%)

,20%)

•Incerteza total devido ao procedimento de calibração.
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TABELA IV-7 - FATORES DE CALIBRAÇAO, EM nC/unid, DE DIVERSOS

ELETROMETROS DE UM MESMO FABRICANTE, OBTIDOS COM

FONTES DE CORRENTES DO TIPO FnC2

ELETRÕMETRO

2E1

3E1

4E1

5E1

6E1

7E1

8E1

9E1

10E1

HEI

12B1

13E1

14E1

15E1

16B1

FE (nC/unid)

.0,218 (±0,491)*

0,216 (±0,491)

0,213 (±0,494)

0,210 (±0,50*.)

0,212 (±0,50%)

0,216 (±0,49%)

P.214 (±0,49%)

0,201 (±0,811)

0,197 (±0,82%)

0,219 (±0,49%)

0,217 00,49%)

0,215 (±0,49%)

0,218 (±0,49%)

0,221 (±0,49%)

0,216. (±0,501)

'Incerteza total devido ao procedimento de

calibração.

r
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IV.5 - ESTIMATIVA DA INCERTEZA TOTAL ASSOCIADA AO PROCEDIMENTO

DE CALIBRAÇAO

T. As quantidades que influenciam na determinação do

fator de calibração de ura dosímetro, de uma câmara de ionização

|í| e de um eletrômetro, devido ao procedimento de calibração utili

Í
zado, podem ser resumidas em: determinação da exposição com o

Dosímetro Padrão Secundário, reprodutibilidade do sistema, res^

T lução da leitura, linearidade da escala, posicionamento e cond̂ i

ções ambientais.

I
_. Baseando-se em diversas medidas realizadas, est̂ i

*• mou-se as incertezas associadas ã determinação da exposição com

T ó SSD, ao posicionamento e âs condições ambientais (Tabela IV-8).

Os valores apresentados são representativos das diversas deter-

I minações realizadas durante o serviço de rotina do SSDL/Rio de

Janeiro. As incertezas relacionadas as demais quantidades fo-

*- ram estimadas a partir dos dados mencionados nos manuais dos

T fabricantes, (Tabela IV-9), comparados com as estimativas extra

idas durante a realização das medidas, optando-se sempre pela

J estimativa maior.

r
*• Na determinação da incerteza total associada a

T cada fator de calibração Cdevido ao procedimento de calibração

utilizado), utilizou-se a teoria apresentada no Apêndice B, com

I bihando-se todas as incertezas pára um nível de confiança de

95%. A estimativa desta incerteza total não inclui a incerteza

i- associada ao fator de calibração do SSD ou ao fator de calibra-

r
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ção do eletrôraetro NPL.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
r
r
r

As incertezas estimadas estão coerentes com os

resultados fornecidos por Reich33,* para a calibração de dosíme-

tros de campo na energia do Co e também com os modelos para a

determinação de incertezas descritos por Loevinger e Lotus

(ICRU3<f), levando em conta que as medidas destes foram realiza-

das com uma câmara condensadora.

TABELA IV-8 - ESTIMATIVAS DE COMPONENTES DE INCERTEZAS VALIDAS

PARA TODAS AS MEDIDAS

QUANTIDADES

Determinação da expo,

sição com o SSD

Posicionamento

Condições Ambientais

INCERTEZA

± 0,51

± 0,2%

± 0,11
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TABELA IV-9 - ESTIMATIVAS DE COMPONENTES DE INCERTEZAS DE CADA

DOSÍMETRO, DE ACORDO COM O FABRICANTE

£
S
I
£
I
[
E
E
E
E

Reprodutibi-

1idade

Resolução

Linearidade

±0

±0

±0

NPL

,03*

,02unid

,051

+0

±0

±0

El

,1 unid

,1 unid

,21

±0

±0

E2

-

,31*

,1%**

E3

-

+0,02unid

-

* Para final da escala no voltímetro digital HP

** Estimativa grosseira, sem dados..

IV.6 - INTERCOMPARAÇOES INTERDEPARTAMENTAIS

Para obter uma informação sobre a exatidão dos

fatores de calibração determinados, jã que o eletrômetro NPL foi

utilizado como normalizador, e ao mesmo tempo identificar se a

conexão das câmaras ao eletrômetro NPL não introduziu nenhuma

influência significante na sensibilidade do mesmo (hipótese),

realizou-se intercomparações interdepartamentais com câmaras c;a

libradas em R/C.

IV.6.a Intercomparação SSDL/Riode Janeiro e SSDL/Houston

As câmaras de ionização da Nuclear Entreprises

Ltd., modelo 2505/3A, n« 1934 (parede de grafite) e ; modelo
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2505/3B, n9 1123 (parede de nylon) •, ambas de 0,6 cc, foram caLi

bradas em R/C, para a energia do Co, de acordo com o procedi-

mento jã descrito, e enviadas ao Laboratório Regional de Cali'-

bração de Houston (M.D. Anderson Hospital and Tumor Institute)

onde foram calibradas também em R/C, nas mesmas condições, con-

tra uma câmara de ionização calibrada no Laboratório de PadronjL

zação Primária NBS ("National Bureau of Standards").

Os resultados são apresentados na Tabela IV-10.

TABELA IV-10 - INTERCOMPARAÇÃO INTERDEPARTAMENTAL COM CÂMARA DA

NUCLEAR ENTERPRISES LTD. (TIPO C2), NA ENERGIA

DO 60Co.

CA>IARA DE

MODELO

2503 /3A

2503/3B

IONIZAÇÃO

SÉRIE

1934

1123

.FATOR DE CALIBRAÇÃO

SSDL/RIO DE JANEIRO

4 , 7 0

5,05

C±o

C±Q

,76$)**

.781).

(R/nC)

SSDL/HOUSTON

4

"5.

68(±2,5%)*

04(±2 ,51)*

DESVIO

+0,4%

+0,2*

* Exatidão total estimada pelo SSDL/Houston, incluindo a deter-

minação do Roentgen. - .

** Incerteza total devido ao procedimento de calibração.
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IV.6.b Intercomparaçao SSDL/Rio de Janeiro e SSDL/Munique

I
f A câmara de ionização VICTOREEN modelo 415 n*

149 (câmara C3) foi calibrada no SSDL/Rio de Janeiro, em R/G,pa_

|_ ra energia do Co, de acordo c.om o procedimento descrito, e

_ enviada ao Laboratório de Padronização Secundária GSF, Munique,

* Alemanha. As condições de calibração diferiram, na polaridade da

í tensão aplicada ã câmara de ionização, já que no SSDL/Rio de

Janeiro o eletrômetro NPL exige que esta tensão seja negativa em

I relação ao eletrodo central da câmara, para possibilitar obalan

• ceamento e a leitura no eletrômetro. No SSDL/Munique utilizou-

*• se um Dosímetro Padrão Secundário constituído pela câmara N, mo

•" delo 23331, n* 100, com uma capa de equilíbrio eletrônico, co-

nectada ao eletrômetro NPL, modelo 2560, n? 082 e fonte radioa-

1 90tiva de referencia Sr, tipo 2562, n? 083. A câmara a ser ca-

librada em R/C foi conectada a um eletrômetro Keithley e a um

Integrador Digital de Corrente (JDC) que possui um capacitor pa

drão 10080 x 1Q~12 F.

sicionadas em um campo 10 cm x 10 cm, a 80 cm* da fonte de Co.

I Tanto a câmara do SSD como & câmara C3 foram po-

I
W Os resultados são apresentados na Tabela IV-11.

I

r ' • • • ' • • . '



TABELA IV-11 - INTERCOMPARAÇAO INTERDEPARTAMENTAL COM CÂMARA VICTOREEN (CÂMARA G3) , NA ENERGIA DO

CÂMARA DE

C

• C o .

IONIZAÇÂO

3

FATOR DE CALIBRAÇÂO (R/nC)

SSDL/RIO DE JANEIRO

0,295 (±0,62%)

SSDL/MÜNIQUE

(KEITHLEY) (IDC)

0,292(±?)* 0,294(±?)*

DESVIO (SSDL-RIO/SSDL-MÜNIQUE)

(KEITHLEY) ( IDC)

+ 1,0% + 0 , 4 %

*Faltam referências.
oo
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t CAPÍTULO V

DISCUSSÃO

I. V.I - INFLUÊNCIA NA SENSIBILIDADE DOS ELETROMETROS

Í
Baseando-se nos resultados apresentados ná Tabe-

la la IV-6, onde três eletrômetros de diferentes fabricantes foram

calibrados por diferentes fontes de correntes, pode-se concluir

L preliminarmente, que:

l . • .
- nao levando em conta a calibraçao do eletrome-

I tro 1E1 com a fonte de corrente FC3 jã que es-

ta foi realizada em condições extremas acarre-

fc tando uma i n c e r t e z a muito maior que a indicada ,

r a influência dos elementos parasitas das dife-

rentes fontes de correntes, na sensibilidade do

I • eletrômetro 1E1, não ê significante dentro da

•incerteza experimental associada áo fator de calibraçao;
£ . |

j - - nos resultados da calibraçao do eletrômetro E2 |

ha uma dificuldade dê qualquer afirmação preLi :

V minar, jã que as medidas com as fontes FC3, FC4 j

e FC5 foram, realizadas em outras escalas; eiabo- ]

1 r& as medidas tenham sido corrigidas para

r uma mesma escala, a incerteza no fator de ca l i

hração e maior do que a indicada. Não se pode j



I!
afirmar que as variações no fator de calibra -

li . ção são devido a influência das fontes de cor-

|- rentes na sensibilidade do eletrômetro ou de

incertezas introduzidas devido as diferentes

T condições de medida;

I
I
I
I
I
I

I

í

os resultados da calibração do eletrômetro E3

indicam claramente a existência da influência

de cada fonte de corrente na sensibilidade do

eletrômetro. Isto ja era esperado, jã que a

capacitância equivalente do eletrômetro, onde

a integração de corrente é realizada, inclui a

capacitância da. câmara de ionização (eletrodo

central).

V.2 - FATOR DE CALIBRAÇAO TOTAL DO DOSÍMETRO VERSUS FATORES DE

CALIBRAÇÃO DOS SEUS COMPONENTES

T A verificação da validade da equação (III-l),que

significa verificar se o fator de calibração total de um dosíme

§_ tro (F-0 é igual ao obtido através dos fatores de calibração de

-. seus componentes (F^ x F ) , é mostrada através das Tabelas V-l,

* V-2, V-3. V-4 e V-5.

I

A Tabela V-l. mostra que a equação (III-l) ê val_i |

incertezas experimentais associadas ao procedi -

• • ' •

mento de calibração, para dosímetros constituídos por diferen -

da, dentro das incertezas experimentais associadas ao procedi - i.:

r
1 tes câmaras de ionização acopladas ao eletrômetro 1E1. 0 des- j:|
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Í £

vio de 1,564 encontrado nas medidas com o dosímetro C3-1E1 con-

firma que não é confiável a determinação do fator de calibração

do eletrômetro 1E1 com a fonte de corrente FC3 (Tabela IV-6).

Este resultado significa que a influencia dos

elementos parasitas, introduzidos pela câmara de ionização, ca-

J_ bos e conexões, não ê significante na sensibilidade do eletrôm£

— tro 1E1, dentro da incerteza experimental devido ao procedimen-

*• to de calibração.

A Tabela V-2 sugere que os dosímetros compostos

£ com o eletrômetro. E2 podem ser calibrados, através da calibra -

_, ção dos componentes, com, praticamente, a mesma incerteza expe-

t- rimental que a calibração direta dos mesmos; mas, os resultados

T não permitem afirmar que a equação (.111-1) ê válida. Desta fo_r

ma, não é possível identificar se a não concordância entre os

f fatores de calibração do dosímetro e dos seus componentes, den-

_. tro.da incerteza experimental devido ao procedimento de calibra

•• ção.é devido a influência dos elementos parasitas ou devido as

W incertezas no procedimento. Os desvios nas medidas com os dos^

metros C3-C2, C4-C2 e C5-C2, confirmam a não confiabilidade na

J. determinação do fator de calibração do eletrômetro E2 (Tabela

- IV-6).

T A Tabela V-3 ressalta que a.equação (.111-1) não

ê válida para dosímetros cujos eletrômetros são do tipo E3, já

1 que a câmara de ionização tem influência direta na sensibiüida-

de do eletrômetro. Isto significa que não se deve efetuar

l bração de componentes para este tipo de dosímetro.
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TABELA V-l - CONCORDÂNCIA ENTRE O FATOR DE CALIBRAÇAO TOTAL DO'

DOSÍMETRO (FE) E O OBTIDO ATRAVÉS DOS FATORES DE

CALIBRAÇAO DE SEUS COMPONENTES, Fc x F
E, CUJO ELE

TROMETRO É DO TIPO El;

í

I

DOSÍMETRO

C1-1E1

1C2-1E1

C3-1E1

C4-1E1

C5-1E1

F

2

1

0

2

1

c X F

,319

,013

,0649

,280

,421

E(R/unid)

(±0,75%)

(±0,79%)

(±1,341)

(±1,03%)

(±1,34%)

•s
2,313

1,013

(R/unid)

(±0,981)

(±0,741)

0,0639(±0,78|)

2,260

1,413

(±0,96%)

(±0,81%)

s (*)

+ 0,26

0,0

+ 1,56

+ 0,88

+ 0,57

I
I

I
E
l

l

TABELA V-2. - CONCORDÂNCIA ENTRE O FATOR DE CALIBRAÇAO TOTAL DO

DOSÍMETRO 0^) . E O OBTIDO ATRAVÉS DOS FATORES DE

CALIBRAÇAO DE SEUS COMPONENTES, FQ x F
E, CUJO ELE

TROMETRO É DO TIPO E2.

DOSÍMETRO

C1-E2

1C2-E2

C3-E2

C4-E2

C5-E2

Fc x F
E(R/unid)

10,653 (±0,73%)

4,693 (±0,70%)

0,299 (±0,84%)

10,542 (±0,72%)

6,589 (±0,78%)

FE (R/unid)

10,571 00,76%)

4,655 (±0,64%)

0,294 (±0,68%)

10,334 (±0,73%) .

6,497 (±0,67%)

d C%)

+ 0,78

+ 0,80

+ 1,70

+ 2,01

+ 1,42
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TABELA V-3 - CONCORDÂNCIA ENTRE O FATOR DE CALIBRAÇAO TOTAL DO"

DOSlMETRO (F^) E O OBTIDO ATRAVÉS DOS FATORES DE

CALIBRAÇAO DE.SEUS.COMPONENTES

TROMETRO E DO TIPO E3.

x FE, CUJO ELE-

DOSÍMETRO

C1-E3

1C2-E3

C3-E3

C4-E3

C5-E3

F c x F
E

12,535

8,959

0,517

10,688

11,633

CR/unid)

(±0,66%)

(±0,66%)

C±0,86%)

(±0,65%)

(±0,65%)

12,863

8,819

0,516

10,699

12,377

Vun

(±1

(±0

(±0

(±1

(±0

,01%)

,99%)

,93%)

,03%)

,97%)

S

- 2

+ 1

- 0

- 0

- 6

,5

,6

,2

,1

,0

i

i

ii

A Tabela V-4, uma amostra representativa da cali.

bração de dosímetros do tipo C2-E1, mostra que a incerteza asso

ciada ao fator de calibração total do dosímetro CFp) *ê pratica-

mente a mesma que a incerteza associada ao obtido através dos

fatores de calibração dos seus componentes .(Fp x F ). Isto su-

gere que o procedimento de calibração de componentes possui pra

ticamente a mesma precisão que o procedimento de calibração di-

reta do dosímetro. 0 aperfeiçoamento do primeiro procedimento

permitirá alcançar a mesma precisão do segundo.

«

A Tabela V-4 mostra também que ocorre uma concojr

dancia sntre Fc e F- x F dentro da incerteza experimental as-

sociada ao procedimento de calibração. Isto significa que a e-

quação (III-1-) é valida para dosímetros do tipo C2-E1.
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TABELA V-4 - CONCORDÂNCIA ENTRE O FATOR DE CALIBRAÇAO TOTAL DO'

. DOSÍMETRO, F^ (OBTIDO DIRETAMENTE), E O OBTIDO A-

TRAVÈS DOS FATORES DE CALIBRAÇAO DE SEUS COMPONEN

TES, Fc X F
E, DO TIPO C2-E1.

DOSÍMETRO

2C2- 2E1

3C2- 3E1

3C2-11E1

4C2- 3E1

5C2- 4E1

6C2- 4E1

7C2- 5E1

7C2- 6E1

7C2- 7E1

8C2- 5E1

9C2- 7E1

10C2- 7E1

11C2- 8E1

12C2- 9E1

13C2-1QE1

14C2-12E1

15C2-13E1

16C2-14E1 .

17C2-15E1

18C2- 3E1

19C2-16E1 .

FC

1

1

1

1

1

1

0

0

1

2
1
3

1
1
1

1

1
1

1

1

1

xF E

,028

,007

,021

,030

,013

,009

,990

,999

,018

,903

,011

,109

,027

,116

,131

,008

,010

,012

028

015

037

(R/unid)

C±o
(±0

C±o
(±0

(±0

(±0

C±o
C±o
(±0

C±o
C±o
O o
C±o,

C±i,

Oi,
C±o,
(±o,

C±o,
C±o,
C±o,
C±o,

,80%)

.81%)

,81%)

,80%)

>80%)

,81%)

,81%)

.81%)

,81%)

,81%)

80%)

81%)

801)

031)

03%)

81%)

81%)

81%)

80%)

80%)

83%)

1

1
1

1

1

1

0
0

1

2

1
• 3

1
1

1

1

1

1

1

1,

1,

Fç (R/unid)

,024

,008

,004

,028

,010

,004

,985

,986

,001

,889

,009

,070

,016

,126

,134

,002

006

013

023

021

030

(±0

(±0
(±0

(±0

C±o
C±o
00
(±0

00
ói
00
Oi
00
OQ,
Oi,
Oo,
Oo,
Oo,
O o,
OO,
OO,

,73%)

,73%)

,75%)

,73%)

.73%)

i7S%)

,74%)

,72%)

,74%)

.10%)

.73%)

,17%)
73%) .

97%)

10%)

74%)

82%)

76%)

75%)

75%)

79%)

S

+ 0

- 0
+ 1

+ 0

+ 0

+ 0

+ 0

+ 1

+ 1

+ 0

+ 0

+ 1

+ 1

+ 0

- 0
+ o,

+ o,

- o,
+ 0,

- o,
+ o,

C%)

,39

,10
,69

,19
,30

,50

,50

,32

,70

,48

,20

.27

,08

89

26

60

40

10
49

59

68
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Referindo-se aos pontos que indicaram uma não

concordância, podem ser explicados devido a erros no posiciona-

mento da câmara de ionização ou devido a correções ambientais in

devidas quando ocorrem rápidas variações nas condições ambien -

tais (a resposta da câmara não acompanha estas variações).

A Tabela V-5 apresenta a validade da • equação

(III-l), dentro da incerteza total associada ao procedimento de

calibração, para dosímetros do tipo Cl-El.
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TABELA V-5 - CONCORDÂNCIA ENTRE O FATOR DE CALIBRAÇAO TOTAL DO

DOSÍMETRO, F^ (OBTIDO DIRETAMENTE), E O OBTIDO A-

TRAVÊS DOS FATORES DE CALIBRAÇAO DE SEUS COMPONEN

TES, Fc X F
E. DO TIPO Cl-El.

DOSÍMETRO

C1-2E1

C1-3E1

C1-4E1

C1-SB1

C1-6E1

C1-7E1

C1-8E1

C1-9E1

FC

2

.2

2

2

2

2

2

2

x F ?

,330

,308

,276

,244

,265

,308

,287

,148

(R/unid)

C±o

(±0

(±o

C.±o

C±o

C±o

C±o

C±i

.80%)

,80%)

,80%)

,80!)

,801)

.801)

,801)

,03%)

FE
^C

2

2

2

2

• 2

2

2

2

(R/unid)

,323

,311

,266

,227

,247

,291

,278

,134

C±o

(±0

C±tf

(±0

OO

C±o

C±o

(±1

,96%)

.96%)

,94%)

,94%)

,95%)

.96%)

,94%)

,28%)

&

+ 0

- 0

+ 0

+ 0

+ 0

+ 0

+ 0

+ 0

,30

,13

,44

,76

, 80

,74

,40

,66

V.3 - EXATIDÃO DAS MEDIDAS E VALIDADE DO USO DO ELETRÔMETRO NPL

COMO NORMALIZADOR

Os resultados obtidos com as intercomparações in

terdepartamentais (Tabelas IV-10 e IV-11) fornecem a informação

de que a influencia dos elementos parasitas,' na sensibilidade do

eletrômetro NPL, não ê significante em relação a incerteza ex

perimental associada ao procedimento de calibração, já que

a concordância entre os resultados do SSDL/Rio de Janeiro e dos

outros SSDLs estão dentro desta incerteza. O desvio de 1,0%

obtido na intercomparação com a câmara C3 (Tabela IV-11) pode

ser devido a que outras condições de calibração tenham sido di-



li

97

ferentes, alem da polarização da câmara.

|~ 0 uso do eletrÔmetro NPL como normalizador (hipj)

"̂  tese inicial) fica confirmado como válido tanto através das.in-

!? tercomparaçoes realizadas como através da concordância entre o

fator de calibração total do dosímetro com os fatores de cali -

li bração de seus componentes, dentro da incerteza associada ao

r procedimento de calibração.

I
V.4 - 0 PROCEDIMENTO.PROPOSTO COMO UM MÉTODO PARA CONTROLE DE

I QUALIDADE

0 grafico da Figura V.-l, para o qual foram elimi

F nados todos os resultados não concordantes que foram explicados,

apresenta uma síntese dos resultados da investigação realizada

£ com dosímetros cujos eletrômetros são do tipo El, bem como uma

|- informação sobre a exatidão das medidas. Isto permite delimi -

tar uma faixa onde, de uma forma geral, o fator de calibração

I" total do dosímetro CFC) é" concordante. com o obtido através dos

fatores de calibração dos seus componentes (Fr x F ) e onde es-r
%_ ta faixa é coerente com a incerteza experimental associada ao

*- fator de calibração do dosímetro. Assim, pode-se dizer que, um

fator de calibração de um dosímetro ê confiável se a concordân-

T cia deste com os fatores de calibração de seus componentes estjl

ver dentro da faixa (± 0,8%); em outras palavras, este é um mé-

• j_ todo que permite um controle de qualidade do procedimento de ca

•* libração de dosímetros cujo. eletrômetro é do tipo El.

l!
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II '
.. A Figura V-l indica também que, na média, o pro-

- cedimento de calibraçao de componentes introduz um- desvio

f sistemático no fator de calibraçao do dosímetro de + 0,5í, que

necessita ser explicada. Esta incerteza pode ser minimizada a

|! medida em que o procedimento de calibraçao de componentes de dosí-

' metros é aperfeiçoado para uma maior precisão.

r

[ 1

V.5 - DESVIO SISTEMÁTICO NO PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇAO DE

COMPONENTES DE DOSÍMETROS

Conforme mencionado em V.4, o grafico da Figura
l • _ . - '

í I" V-l indica, na media, um desvio -sistemático . no procedimento

l i
E de calibraçao de componentes de + 0,5%. Este desvio pode pro
í V vir das seguintes fontes: do eletrômetro NPL já que foi tomado

í
í

l como norroalizador, das medidas não exatas da temperatura e

pressão ambientais ou da influência dos elementos parasitas na

sensibilidade dos eletrômetros El.

I A aquisição de uma fonte padrão de corrente,coiis_

tituída por uma câmara de ionisação do nível Padrão Secundário

1 acoplada a uma.fonte radioativa de referência, calibrada pelo

r Laboratório Primário NPL - Inglaterra, permitiu obter informa -

ções (Tabela V-6) sobre a exatidão do eletrômetro NPL. A Tabe

f Ia V-6 apresenta a comparação entre a corrente de ionização(com

as devidas correções) medida pelo elet-rômetro NPL (iJ e a cor-

[ rente especificada no certificado de calibraçao D 966 de 2S/

! T 05/80 do NPL. Os resultados indicam, preliminarmente, que o fa

I tor de calibraçao utilizado para o eletrômetro NPL (0,1002 nC/

| íí unid) possui um desvio sistemático em torno de -0,3%, o que
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foi indicado nas intercomparações CFig. V-l).

Sabe-se que nas possibilidades atuais do SSDL/

Rio de Janeiro, a medida exata da temperatura e da, pressão .es-

tão, respectivamente, em torno de ± 0,15% e ± 0,2t.

Não se obteve, por enquanto, uma resposta defini

tiva da causa do desvio sistemático detectado, o que não per

mite afirmar se tal desvio provém ou não da influência dos

elementos parasitas na sensibilidade dos eletrômetros do tipo

El.

E
E
í
í
l
l
I

•TABELA V - 6 - EXATIDÃO DAS MEDIDAS COM O ELETRÕMETRO NPL.

DATA

13/03/81

16/03/81

19/03/81

23/03/81

47,17 X±0,15%)

47,16 C±0,15%);

47,14 C±0,15i)

47,16 C±0.15l)

ic CpA)

47,31

47,30

47,29

47,28

& tf)

- 0,30

- 0,30

- 0,32

- 0,25

í 1
s

i I
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CAPÍTULO VI

I H CONCLUSÕESft

li Oa discussão dos resultados pode-se sintetizar as

seguintes conclusões:

,. - nos dosímetros cujos eletrômetros são do tipo

-̂ El, a calibraçao dos mesmos, através da cali T

f bração de seus componentes, pode ser considera

í da da mesma precisão que a calibraçao direta

\ £ destes dosímetros;

I • ~ a influência dos elementos parasitas na sensi-

j I" bilidade dos eletrômetros do tipo El não é, em

í média, superior a 0,51, que está dentro da in-

\' %_ ' . certeza experimental devido ao procedimento de

calibraçao;

f" - o procedimento de calihração de componentes pci

de ser utilizado como um método de controle de

Í£ qualidade do procedimento de calibraçao direta

dos dosímetros cujos eletrômetros são do tipo

li El ou NPL;

- que o procedimento de calibraçao de câmaras em

p R/C pode ser. utilizado, possibilitando inter -

comparações interdepartamentais e também uma
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maior praticidade na interação do SSDL/Rio de

Janeiro com usuários de dosímetros de campo.
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APÊNDICE A

it.is.33

I
I
I
I

I
I

£
I

I
I

TEORIA DO AMPLIFICADOR OPERACIONAL

A.l - AMPLIFICADORES OPERACIONAIS

Um amplificador operacional ê simplesmente um am

plificador de alto ganho (ós amplificadores operacionais de cir-

cuito integrado possuem ganhos típicos de 20.000 a 1.000.000) u

sado geralmente para amplificar sinais em uma larga faixa de

freqüência. O símbolo do amplificador operacional ê mostrado

na Fig. A-l, mas por conveniência, úsa-se o símbolo simplifica-

do mostrado na Fig. A-2. A entrada (—) do amplificador opera -

cional é chamada entrada inversora e a entrada (+) é chamada de

entrada não inversora. Se. um sinal é aplicado a entrada inversora com a

entrada não inversora aterrada, a polaridade do sinal de saída . se-

rã oposta ao de entrada.(diz-se que o circuito é inversor). Se

um sinal é" aplica'do â entrada não inversora com a en

trada inversora aterrada, a polaridade do sinal de saída será

a mesma do sinal de entrada (diz-se que o circuito ê não-inver-

sor) . Para um sinal ac, isto significa que a saída do ampH

ficador operacional estará defasado de 180° do sinal aplicado ã

entrada inversora, mas em fase com o sinal aplicado â1 entrada

não-inversora.

Se o mesmo sinal ê aplicado ã entrada (,+) e ã en

trada (-) do amplificador operacional, os dois sinais de saída

estarão defasados de 180° e se. cancelarão. . Como . o

amplificador operarional responde somente para diferenças de
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potencial entre as duas entradas, ê dito ser um amplificador dá.
í K

| jf ferencial. . A diferença de potencial entre a entrada (+) e a en

f'- trada (-) ê chamada tensão diferencial de entrada Qe0 - e-,).

! i
S A.2 - PROPRIEDADES IDEAIS DE UM AMPLIFICADOR OPERACIONAL

f
s' Embora as propriedades ideais de um amplificador

t operacional, não sejam nunca conseguidas, a hipótese das mesmas per-

| jT . mite a analise de circuitos de realimentaçao que envolvem amplifi

cadores operacionais. Tais propriedades ideais, de acordo com

£ a Fig. A-2, são:

*• . . Ganho CA) infinito; .

F
í . Quando e. = e, tem-se-e = Q;

J . Impedãncia de entrada infinita;

i . Impedãncia de saída zero;

P . Largura de band?* infinita Cretardo de resposta

nulo);

I . . ••

_ A tensão de saída e ê dada por:

i
f e0 - A Ce2. - e2 ) (A-l)
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A.3 - CONFIGURAÇÕES BÁSICAS

I
a As configurações mais comuns de circuitos com

amplificadores operacionais usam dois componentes externos: um

I componente de entrada e um componente de realimentação. Quando

o componente de realimentação esta entre a saída do amplifica -

E dor operacional e a entrada inversora, diz-se que o circuito pos
m sui realimentação negativa. O circuito possui realimentaçSo pc>

sitiva quando o componente de realimentação esta entre a saída

I - do amplificador operacional e a entrada não inversora.

i m Quando um sinal e e aplicado a- um circuito in-

versor de realimentação negativa (J\ig« A-3) , uma corrente I

flui através do componente de entrada CE e uma tensão e. ê apljL

» cada aos terminais de entrada do amplificador operacional. Es-

te amplifica e. produzindo uma tensão de saída e , com a polarj.

dade inversa a de e., que através, do componente de realimenta -

T ção CR se opõe â tensão e..

§: • Desta forma e^ ê pequeno e torna-se cada vez me-

nor quanto maior for o ganho do amplificador -operacional. Quan

do o ganho do amplificador operacional for infinito tem-se que:

I
*• lim — = lim e. » e. = 0 (A-2)

AT ' A-*» A-»-»

Assim o ponto P e um ponto de terra virtual.

I* Devido a impedância de entrada.infinita do ampli

ficador operacional nenhuma corrente flui para dentro do mesmo,
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entrada

A- l -

_ ^ s j a l Imentaçao

* * Ó - V safda

SÍMBOLO DE UM AMPLIFICADOR OPERA

CIONAL

I
FIG. A-2 • - REPRESENTAÇÃO SIMPLIFICADA DE

UM AMPLIFICADOR OPERACIONAL.

I
í
l
I

° 1 CE J

Is

P

—t CR l 1

A ^ ^ ^ ., „

r
V
o

FIG. A-3 - CIRCUITO INVERSOR COM REALIMENTA
NEGATIVA

if
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assim, aplicando a lei de Kirchoff das correntes no ponto

tem-se que:

P\

I - - (A-3)

I I
Devido a estas características, os amplificado -

res operacionais com realimentação negativa são muito úteis, jã

que escolhendo diferentes componentes de entrada e de realimen-

tação, pode-se obter circuitos com diferentes funções, conforme

Tabela A-l.

I

f

TABELA A-l - FUNÇÕES DE CIRCUITOS COM AMPLIFICADORES OPERACIO-

NAIS

FUNÇÃO DO

CIRCUITO

Amplificação

Diferenciação

Integração

COMPONENTE DE -

ENTRADA

Resistor

Capacitor

Resistor

COMPONENTE DE

REALIMENTAÇÃO

Resistor

Resistor

Capacitor

A maioria das aplicações dos amplificadores ope-

racionais esta nos circuitos' de realimentação negativa e, o cijr

cuitò integrador possui grande uso em eletrômetros que fazem pa;r

te de dosímetros de radiação. '
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n APÊNDICE B

1 TRATAMENTO ESTATÍSTICO

Na determinação da incerteza total associada ao

fj ' fator de calibração do dosímetro,da, câmara de ionização ou do

eletrometro, deu-se o tratamento estatístico baseado na forma su

§f. gerida por Reich33, embora existam diversas opiniões não unâni-

_. mes sobre o método de avaliar incertezas (Campion35, Miiller36).

** Esta forma ê utilizada pelo Laboratório Primário PTB e por di-

5 versos institutos e, esta de acordo com as recomendações publi-

cadas pelo British Calibration Service.

B.l - FUNDAMENTOS

Dois métodos para avaliar a incerteza total em

uma medida experimental foram muito . utilizados no passado, o

I _. mais conservador recomenda estimar a incerteza total através da

L * soma linear de todas as incertezas associadas as quantidades" que

| ij influenciam na medida (ICRU37). Entretanto, para medidas com

; dosímetros clínicos usados na radioterapia, a .incerteza total

f j acumulava-se em torno de• A%, que e um valor "muito maior do- que

| _ se pode observar nas Íntercomparaçoes destes dosímetros. Para

i * se obter um valor mais realístico, utilizava-se o outro método

I que estima a incerteza total pela soma quadrãtica dos componen-

| tes de incerteza* (ICRU38, ICRU").

| g *Componente de incerteza - incerteza associada a cada quantida-

de que influencia em uma medida experimental.
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A incerteza total associada a uma medida experi.

mental pode ser determinada ao se combinar as distribuições de

densidade de probabilidade das componentes de incertezas. Ba-

sicamente, pode-se dividir estes componentes em dois tipos: com

ponente das incertezas randômicas e componente das incertezas

sistemáticas.

A componente das incertezas randômicas QJS), que

èstâ associada à reprodutibilidade do sistema, ê determinada por

um múltiplo do desvio padrão da média de um conjunto de medidas

U - t S- sendo S- = - ^ (B-l)

Onde £ ê o desvio padrão de um conjunto de n medidas dado por: !

1 n

s - x~ X ÜÍ -
n-l i=l •

' — 1 n "
sendo y = - l y^ . (B-2)

n

onde y e o valor médio ou o valor mais provável do conjunto de

1 | medidas.

}í *-• Esta componente define um intervalo de confiança
I — '
I F em torno do valor médio y, no qual está o valor real da medida

! com certa probabilidade (nível de confiança). B possíyel dèfi -

I J| nir esta probabilidade e, consequentemente o intervalo de con-
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fiança porque a distribuição que caracteriza o conjunto de medi.

das aproxima-se de uma distribuição Normal.

A componente das incertezas sistemáticas (U ) é

determinada supondo que estas incertezas são descritas por dis-

tribuições retangulares de densidade de probabilidade e que

tais distribuições podem ser combinadas para obter uma distri -

buição soma que caracteriza a incerteza sistemática total. Es-

ta suposição permitira expressar a incerteza em termos de ní-

vel de confiança e, intervalo de confiança, o que não ocorreria

se não r,e conhecesse à distribuição de probabilidade.

A combinação das incertezas sistemáticas ê feita

baseada em dois teoreaias de Estatística, a saber:

- a distribuição1 de probabilidade de uma soma ran

dômica de variáveis randômicas ê obtida .;pela

convolução das distribuições de probabilidade;

- a variância da convolução de distribuições ar-

bitrârias ê igual a soma- das variancias das

I I" ' mesmas.
í § • •

Desta forma, ohtêm-se para a variância soma- de

todas as incertezas sistemáticas, a relação:

a* - l a|/3 ' (B-3)

onde a. ê a semi-largura da distribuição retangular supostamen-
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; * te associada a incerteza sistemática de cada quantidade que in-
I IÍ

! \l fluencia na medida.

Ií
li A fim de definir um intervalo de confiança em

if torno do valor mais provável (valor médio), no qual o valor re-

al estaria contido com determinada probabilidade, torna-se ne-

jf cessãrio utilizar o Teorema do Limite Central que afirma:

i
ti - a convolução de um grande numero de distribui-

ra ções não normais arbitrárias (independente da

forma e tamanho) resulta em uma distribuição

i || . Normal, se as variâncias individuais são fini-
\. ri • • •

I . tas e da .mesma ordem de grandeza, isto ê, ne-
! 1 • _ " . . . •

| Ih nhuma distribuição e muito mais larga que as
I • •

í TF outras.
Assim., o nível de confiança P = P(]ço" ) dado por:

PC* s'

'-k <Í

p(pc)dx onde, p(x)dx = 1

s - . ••

(B-4)

p onde, k a é o intervalo da confiança e p(x)" a distribuição de

probabilidade, pode ser aproximado para

I - • •

I P (k os) H) PCk<0 , k,>l,73 (B-5)

1 onde a e o desvio padrão da distribuição Normal.
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Esta aproximação acarreta que, para k - 1,73 o

nível de confiança P é aproximadamente 921, que ê a região a-

plicada na dosimetria. . . . '

. A componente das incertezas sistemáticas (ü ) p£

de então ser expressada por:

Us = k as k = 1,73 para 92? de nível (B-6)

de confiança . •

A incerteza total (ü) associada a medida experi-

mental, pode ser determinada por: .

U = Ct2 S^ + kz o* )V 2 CB-7)

onde i. e Tf. são valores para. nível de confiança maior ou igual a

921, dados pela tabela B-l.

Utilizando para dosímetros clínicos usados na

terapia o nível de confiança de 92%, è aproximando.o valor t pa

ra o valor 2 que ê representativo a partir de 5 medidas, então

a equação CB~7) torna-se:

U. =
1/ z

para k

t

P

= 1,73

- 2 , 0

- 92i

(B-8)
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TABELA B - l - VALORES DE t E k CREICH33)

Jí

n

3

5

10

20

68,34

1

1

1

1

1

,32

,15

,06

,02

,00

NÍVEL

90,0%

2

2

1

1

91

DE (

.71

AFIANÇA

95,01

VALORES DE t

,92

,13

,83

,73

3

2

1

1

VALORES DE k

1,64 1

,3

,3

,95

,83

4,30

2,78

2,26

2,09

CDISTRIBUIÇAC

,73 1,96

P

95

4

2

2

2

,5%

,6

,9

,3

,2-

1 NORMAL)

2,00

•

99,Oi

9

4

3

2

2

,92

,60

,25

,80

,58

99,7Í

19,2

6,6

4,1

3,4

3,00

! I
! h

A equação (B~8) afirma que todas as componentes,

de incertezas podem ser somadas de forma quadratica, onde duas

vezes o desvio padrão da media (2S-) refere-se ã incerteza ran-

domica e a- ã estimativa da incerteza associada a cada quantida

de i que influencia na medida experimental.

A incerteza para o nível de confiança de 95t

(Ugc), geralmente utilizada para apresentação'de resultados, p£

de ser obtida da equação CB-7) e, comparando-a com a incerteza

para 924 de nível de confiança obtém-se que:

I
U,95 « 1.» 092 (B-9)
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A incerteza máxima COg,^)» que assegura 1001 de

nível de confiança, pode ser calculada pela soma linear das in-

certezas útilizando-se o quádruplo do desvio padrão da média pji

ra representar a incerteza rándÔmica.

1
1

í li

U.max
CB-10)
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