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RESUMO

Foi projetada e construída no IRD/CNEN uma CÍI

mara de ionização tipo dedal, aberta, conectada ao siste

ma de medida por meio de um cabo para medidas de exposi_

ção ou taxa de exposição a nível terapêutico devido a

raios-X u gama entre 40 keV ei2 MeV.

Algumas quantidades de influência ( por exem
pio, temperatura ambiental ) e outros testes.«relevantes/
que caracterizam o desempenho da câmara ( por exemplo,
estabilidade a longo prazo ) foram realizados seguindo
as recomendações d<a International Eletrotechnical Commijs
sion ( IEC, TC-62, 1974 ). Alguns resultados destes teŝ
tes também foram comparados aos testes realizados com
duas câmaras padrão secundários, NPL-Chamber ( Inglater-
ra ) e PTW, N-Chamber ( Alemanha ) .

Os resultados encontrados para a câmara cons-
truída, comparados aos limites de variação impostos pe
Ia International Eletrotechnical Commission (IEC, TC-62,
1974), indicam o seu uso como um padrão terciãrio.
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ABSTRACT

An unsealed thimble ionization chamber with

connecting cable was designed, manufactured and tested at

the IRD/CNEN, for exposure or exposure rate measurement of X

or gamma rays in the energy range from 40 JceV up to Cobalt-60.

Recommendations given by IEC,TC-62(1974) were

used as acceptance tests of the ionization chamber for use

as a tertiary standard (field class instruments) in radiation

therapy. In addition, intercompararison with commercially

available chambers of reference class type were carried

out in respect to field size dependence, energy dependence,

short and long term stability.

The results of those tests indicated the

usefulness of the developed ionization chamber as a tertiary

standard.
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INTRODUÇÃO

A partir da descoberta dos raios-X em 1895,

começou a se desenvolver a utilização da radiação na medici-

na e, desde então, têm havido constantes progressos neste

campo. Atualmente, existem três especialidades: radiodiagnós^

tico, radioterapia e medicina nuclear, como ferramentas no

campo da radiação aplicada ã saúde.

0 radiodiagnóstico tem como objetivo a pro

visão de informações para o diagnóstico clínico, fazendo uso

de duas propriedades das radiações ionizantes: penetração /

discriminada através de tecidos de diferentes densidades e

formação de imagens em chapas fotográficas. A medicina nucle

ar compreende a aplicação de materiais radioativos não sela

dos para propósitos de diagnóstico e terapia, fazendo uso da

emissão de radiação ionizante por tais materiais e da sua /

distribuição dentro do corpo humano. Para o caso de diagnós-

tico, estas duas especialidades empregam quantidades relati-

vamente baixas de radiação, acarretando danos biológicos /

baixos. A radioterapia geralmente está sendo utilizada para

o tratamento do câncer, usando efeitos biológicos induzi-

dos por quantidades maciças de radiações ionizantes, não fa

zendo, entretanto, discriminação entre células cancerosas e

células normais. Este ramo de aplicação da radiologia cons
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titui, atualmente, um dos métodos mais importantes para o

tratamento do câncer. Em países onde existe um registro com

pleto da incidência desta doença, calcula-se que ocorram cer

ca de 3.000 novos casos por milhão de habitantes por ano

(WHO;1972) -

No que se refere aos aspectos físicos da radia

ção, a eficácia do tratamento esta diretamente relacionada /

com a quantidade de energia depositada no tumor ( dose absor-

vida )• Urn̂  variação de somente ^5* desta quantidade pode con

duzir a mudanças clinicamente observáveis do efeito da irrad^

ação, havendo uma rápida diminuição da possibilidade de cura

ã medida que esta quantidade se afasta de um valor ótimo ( EJ[

SENLOHR.1978 ) . Portanto, é de extrema importância uma quant^

ficação tão exata quanto possível desta quantidade de energia.

0 ramo da ciência concernente a este campo i denominado dos^

metria.

Entretanto, uma dosimetria acurada com uma

incerteza de ^ 51 pressupõe o uso hábil de um dosímetro caH

brado apropriadamente e de um profundo conhecimento dos aspec

tos básicos de dosimetria. Na ausência destes conhecimentos,

sérioserros em irradiações podem ocorrer, como já constatados

no programa de intercomparações de doses para o Cobalto-60 ,

realizado pela IAEA/WHO ( EISENLOHR,1978 ), onde erros de

*_ 10S foram comuns, de *_ 2Q% não muito infrequentes, e de

• 501 ou mais ocasionalmente observados.



Diferentes efeitos podem ser utilizados para

a dosiraetria das radiações ionizantes. Entre eles destacam

se: reações químicas, emulsões fotográficas, radiofotolumines_

cência, termoluminescência, semicondutores, mudanças na den

sidade ótica e coloração, mudanças na condutividade elétrica,

cintilação, ioni:ação, etc. Entretanto, em decorrência do

efeito físico "ioniiação no ar" ter sido o mais bem estudado

e apresentar uma alta precisão no pr.ocesso da dosimetria ,foi

este o padronizado para a definição da grandeza exoosição
i

para radiação X e gama como (ICRU.1980).

"A exposição, X, é o quociente de dQ por dm,on

de o valor de dQ é o valor absoluto da carga

total dos íonsde mesmo sinal produzidos no ar

quando todos os elétrons ( négatrons ou pósi^

trons ) liberados pelos fõtons na massa de ar

dm, são completamente freados no ar".

Como unidade especial nnr.i n exnosição ê ado-

tnJo o ".oentqen (n0 , onde

1 R » 2,58 x IO"4 C.kg"1

Portanto, todos os demais métodos tornam-se relativos,ou se

ja, dosímetros de todos os tipos devem ser calibrados contra

padrões primários ou secundários.
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Como instrumento de medida, as câmaras de io

nizaçâo de parede de ar constituem o fundamento para a ava-/

liação absoluta da exposição. No início, as câmaras de io

ni:ação cilíndricas foram usadas. No presente, câmaras de

ionização de parede de ar do tipo placas paralelas são as

mais usadas nos laboratórios de padronização. Entretanto,as

câmaras de parede de ar na pressão atmosférica estão limita

das para energias de fôtons menores que cerca de 300 keV (

MASSEY.1977) . Isto conduziu ao desenvolvimento de outro tî

po de câmara que servisse como padrão primário para medidas

de exposição em feixes de fótons com altas energias , a

chamada cãnara cavitãria de grafite, cujo princípio

de operação está baseado na teoria de Bragg-Gray e que pode

ser utilizada para medidas de exposição de raíos-X e gama

até 3 MeV (LOEVINGER, 1978).

Devido à impraticabilidade de utilização des_

sas câmaras-padrão ( câmara de parede de ar e câmara caviti

ria ) em medidas dosimétricas rotineiras a nível médico,

faz-se uso de um outro tipo de câmara desenvolvida^ câmara

dedal, de fácil manuseio e transporte, versatile e cujo

projeto possibilita o uso em simuladores. 0 funcionamento/

desta câmara está baseado no princípio do equilíbrio eletrô

nico ( câmara de parede de ar ) e no princípio cavitirio

C câmara cavitária ). Mediante a aplicação destes princ£

pios, feixes de raios-X e gama entre 40 keV e 3 MeV podem



ser medidos coa grande eficiência, utilizando-se ua único

detetor, fornecendo informações bastante precisas sobre as

quantidades que se deseja determinar. A câmara dedal não é

um padrão primário, isto é, não determina a unidade de expo-

sição conforme a sua definição física devido, entre outros /

fatores, ã sua dependência energética. Todavia, através de

calibrações, esta câmara pode ser padronizada em intervalos/

contra as câmaras-padrão.

Adicionalmente, a dose absorvida em um meio

pode ser determinada a partir da exposição, utilizando-se fa

tores de correlação bem definidos.

A dosimetria dos aparelhos irradiadores utíH

zados nos centros de radiologia é feita com câmaras de ioni-

zação atualmente adquiridas no exterior. Desta forma, faz-se

necessário o desenvolvimento de uma tecnologia nacional e,

implantação de indústrias para a fabricação destes tipos de

instrumentos.

0 presente trabalho teve como objetivo a cons_

trução, teste e calibração de uma câmara de ionização dedal

aberta, conectada ao sistema de medida por meio de cabo, pa

ra medidas de exposição ou taxa de exposição de raios-X ou

gama, entre 40 keV e 2 MeV.
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No desenvolvimento deste projeto, foi substi_

tuída a capa de una câmara fabricada no exterior e disponi

vel comercialmente, por uma outra capa construída no IRD.não

sendo detectadas variações significativas nos efeitos das

quantidades je influência. A seguir, foi construída uma cópia

fiel da mesma clmara, utilizando-se apenas materiais nacio

nais. Como para esta câmara os efeitos das quantidades de

influência foram praticamente os mesmos que os da câmara orî

ginal, com o "know-how" adquirido iniciou-se a construção /

de uma câmara de ionização com um " design " próprio.

Na mais simples analogia, a câmara desenvolvi

da possui grafite ( 991 de pureza disponível comercialmente)

como material da capa, que delimita um volume sensível cilín

drico de 0,46 cm . Um orifício com 0,2 mm de diâmetro na par

te lateral do volume sensível possibilita o equilíbrio entre

a quantidade de ar no seu interior e as condições no meio

ambiente. No eixo central do volume sensível existe ainda um

eletrodo de alumínio isolado com teflon em uma das extremida

des. Desta forma, a câmara de ionização opera como um capacî

tor: as cargas elétricas, produzidas no ar e/ou parede da

câmara pela passagem da radiação ionizante, são coletadas pe

los eletrodos quando ê aplicada uma voltagem (de) entre os

mesmos. A corrente gerada será então medida com um electrôme

metro.
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Algumas quantidades* de influência ( por exem-

plo, temperatura ambiente ) e outros testes tejevantes que/

caracterizam o desempenho da câmara ( por exemplo, estabili-

dade a longo prazo ) foram realizados conforme as recomenda-

ções da International Electrotechnical Commission ( IEC, TC-

62, 1974 ). Adicionalmente, alguns destes testes também fo

ram comparados com os testes de outras duas câmaras padrão /

secundário, NPL-Chamber ( Inglaterra ) e PTW, N-Chamber

(Alemanha).

Os resultados encontrados para a câmara cons-

truída, comparados aos limites de variação impostos pela Inte

rnational Electrotechnical Commission ( IEC.TC-62,1974 ),in

dicam o seu uso como um padrão terciirio.

* Neste trabalho quantidade significa grandeza



CAPITULO I

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1.1 - A Medida da Exposição Pela sua Definição Física ( A Cá

mara de Ionização de Parede de Ar )

A exposição, X, í o quociente de dQ por dm,on

de o valor de dQ é o valor absoluto da carga total dos íons

de um sinal produzidos no ar quando todos os elétrons ( nega

trons ou positrons ) liberados pelos fÕtons na massa de ar /

dm, são completamente freados no ar (ICRU,1980). Como unida-

de para a exposição é adotado o Roentgen (R) onde,

R • 2,58 x IO'4 Ckg" 1

sendo o atendimento direto a esta definição em termos da me

dida da ionização inviável, na pratica é utilizado o princí-

pio do equilíbrio eletrônico.

Em condições de equilíbrio eletrônico, num

meio uniformemente irradiado, a quantidade de ionização pro

duzida fora de uma massa especificada m pelos elétrons secun

dários de alta velocidade gerados dentro de m é compensado /

pelas ionizaçoes dentro de m pelos elétrons secundários de

alta velocidade gerados fora de m (ICRU.1956). Os elétrons
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que são produzidos fora e a uma distância de m possuindo e£

se alcance contribuirão para a ionização dentro de m. Para/

satisfazer a definição do Roentgen, adicionalmente deve ser

eliminada a ionização espalhada nesta região.

A Fig. 1.1 ilustra o princípio de equilíbrio

eletrônico, indicando a densidade de ionização em um pequeno

volume de gãs ionizado pelos elétrons secundários originados

por um feixe de radiação-X ou gama, ã medida que esse gãs é

circundado por mais e mais material. No processo de interação

do feixe com o material, a intensidade de ionização no gás

aumenta no início da curva ( devido principalmente ao aumen-

to do número de elétrons secundários de alta velocidade ), a

tingindo um platô e, finalmente diminuindo ( devido princi-/

palmente ã absorção pelo ar interposto ). A

espessura de material correspondente a espessura A(Fig. 1.1)

é dada pelo alcance máximo dos elétrons secundários neste

material, que corresponde ao equilíbrio eletrônico.

Considerações especiais envolvendo e aplican-

do a idéia do equilíbrio eletrônico são utilizadas na câmara

de ionização de parede de ar, o instrumento que pode ser usa

do paTa a medida experimental da exposição.
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A ESPESSURA DO MATERIAL

FIG: 1.1 - CRESCIMENTO DA DENSIDADE DE IONIZAÇAO EM UM PEQUENO VOLUME DE GAS
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1.1.1 - Descrição e Funcionamento da Câmara de Ionizaçio de Parede de Ar.

Uma cisara de parede de ar consiste.basicaaen

te, (Fig.1.2), e« uma caixa blindada contra radiação,que po£

sui um colimador D delimitando uma area conhecida para o

feixe de radiação que passa centralmente entre as placas C,

e G e H. A placa H, a um alto potencial em relação aos dç_

mais forma um campo elétrico (da ordem de 100V/cm) , orien-

tando os movimentos dos íons. As placas de guarda G são cir

cundadas por fios de guarda conectados por resistências dî

visoras de potencial, mantendo um potencial uniforme entre

os espaços C ou G e H ( Fig. 1.3 ) . Geralmente as placas de

guarda do tipo G não são necessárias tanto acima como abaixo do cole

tor, porque neste local a densidade de ionização é bai^

xa (WYCKOFF.1957).

Os íons são coletados no volume sensível com

preendido na região delimitada pelas linhas de força F, cujo

comprimento L corresponde ao eletrodo coletor C. Alguns

elétrons, tais como e^, tendo caminhos predominantemente per

pendiculares ao feixe de raios-X,- despenderão toda sua ener

gia dentro da região de coleta de íons, assumindo-se que as

placas estejam suficientemente separadas. Elétrons como e 2

ultrapassarão essa região e os íons produzidos serão coleta

dos por uma das placas de guarda,mas essa ionização não será

medida. Nas condições de equilíbrio eletrônico, essa ioniza-

ção perdida é compensada pela contribuição de outros elétrons

tais como e^, considerando-se que a atenuação do feixe pri
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DE GUARDA NAS DISTORÇÕES DAS LINHAS DE FORÇA
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mario pelo ar é pequena. Assim sendo, o volume sensível

EFCH (Fig. 1.3) deve ser colocado de tal maneira que P,P /

esteja pelo menos a uma distância igual ao alcance dos ele

trons secundários na direção p.ara frente, para evitar ele

trons que foram gerados no colimador. A distância de ar nas

CNTP, no equilíbrio eletrônico, para raios-X produzidos por

diferentes potenciais, são apresentadas na segunda coluna da

Tab. 1.1. Para 300 kV, é necessário uma espessura de ar de

aproximadamente 10 cm entre o colimador e o o volume cole

tor. Para 500 kV os elétrons que são colocados em movimento/

são muito mais energéticos, uma distância de aproximadamen-

te 40 cm é necessária.

Elétrons como e., resultando de fótons espalha

dos e não de fótons do feixe primário, produzirão ionização

que não está incluída na definição do Roentgen.A quantidade

dessa ionização extra aumenta com a separação das placas e a

distância entre o colimador e o volume coletor. As últimas

quatro colunas da Tab. 1.1 mostram o aumento percentual da

ionização devido a esses fótons secundários para câmaras com

diferentes distancias entre a região central e as placas co

letoras. Os cálculos foram realizados para distâncias de e

quilíbrio eletrônico entre o colimador frontal e o volume co

letor. Ê visto que com 30 cm de radii* a 300 kV, a ioniza

'radii * Distância entre a região central e as placas cotet
ras.



Oiferança de
potencial do
tubo de raiòa-X
( W) .
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100

250
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1

1

1
1

3
3

1 tração

mm Al

inm Al

mm Al
mm Al

nua Al
ram Al
mm Al

Distância^para
o equilíbrio
eletrônico
cm/ar CKTP

10
15
40

Absorção

pelo ar

4

3

1,9

1,5 .
1,5

1,4

Percentual de ionização

contribuição de fõtons s
raio

10cm

0,30

0,21

0,19
0,17

0,17

raio

20ciii

0,74

0, 53

0,47

0,42

0, 42

total devido a

secundários.
raio

30cm

1.

0,

0,

0,

0.

15

82

74
66

66

raio
40cm

1.51

1.08

0.97

0.86

0.86

TAB. 1.1 - DADOS RELATIVOS À CÂMARA DE I0N12ACAO DE PAREDE DE AR
(WYCKOFF and ATTIX.1971)
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çio em excesso tf de 0,741. Através de um projeto adequado é

possível fazer com que o aumento na ionização.por esse efei

to balanceie a perda devida à ionização por insuficiente sepa

ção entre as placas. Entretanto^ para uma medida mais exata

ambos os efeitos devem ser levados em conta e as correções

apropriadas devem ser feitas.

A medida da exposição através de uma câmara /

de ionização de parede de ar esta diretamente relacionada ao

princípio do equilíbrio eletrônico. À medida que a energia /

dos fótons aumenta, é necessário que as dimensões da câmara

aumentem consideravelmente, a fim de obedecer aos critérios/

especiais para a medida operacional da grandeza exposição. Des_

ta forma, surgem diversos problemas técnicos diretamente re

lacionados com as dimensões físicas, nas medidas de fótons/

com energia acima de 300 keV, quando os fatores de correções

tornam-se elevados, determinando um limite para o uso da câ

mara de parede de ar como um padrão primário na pressão at.

mosférica.

Além disso, mesmo para cobrir o alcance em

que estas câmaras podem operar, diferentes sistemas são ne

cessárias para minimizar as incertezas nas correções, obten-

do-se, dessa forma, um melhor compromisso. Por exemplo, no

NBS, exixtem três câmaras de parede de ar cobrindo os raî

os-X gerados por potenciais de 10 a 60 kV, de 20 a 100 kV



è.* -. 60 a 250 kV. Deve ser enfatizado também que a corrente '/

de ionizaçao produzida nestas câmaras é pequena, sendo neces_

sária a utilização de electrôroetros de avançada tecnologia pa

ra o sistema de medida. ,,

Em resumo, os fatores que devem ser investiga-

dos para a construção de uma câmara de parede de ar incluem:

(a) sistema de colimação, (b) comprimento efetivo da região /

de coleta de íons, (c) espaço entre o feixe e o eletrodo; áo

letor, (d) distância entre o colimador e o eletrodo coletor ,

(e) potencial de polarização necessário a se atingir a satu

ração, (f) atenuação do feixe primário pelo ar entre o centro/

de coleta e o colimador, Cg) blindagem da caixa da câmara con

tra radiação não desejável. Alguns destes tópicos julgados de

interesse serão tratados no proximo item.

1.1.2 - Alguns Detalhes do Funcionamento da Câmara de Parede

de Ar.

*

Como foi visto no ultimo parágrafo, o volume

coletor, onde serão criados os íons para a medida da carga ,

deve ser colocado a uma distância do colimador pelo menos

igual ao alcance dos elétrons secundários naquela direção.Por

outro lado, o ponto de referência Pj, nos procedimentos pa

ra a determinação da exposição nos laboratórios primários com

câmaras de parede de ar.é definido como sendo localizado na
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entrada do colimador. No ponto Pj esta localizado o centro

geométrico do volume coletor, representado p W E'F'G'H* ,

equivamente para medida de carga ao volume EFGH centraliza

do em P. (F.1.3). Isto conduz a um erro decorrente da

atenuação do feixe neste espaço de ar.

Nas mais baixas energias (-20 ate - 50 kV), a

correção para a atenuação ê obtida experimentalmente Para

este caso, o sistema coletor é montado em um trilho, poden

do ser movido com respeito ao colimador, e medidas podem

ser feitas em diferentes posições, conduzindo, por extrapo

lação, a um valor de medida na superfície frontal do

colimador. Como mostra a quarta coluna da Tab. 1.1, ã

medida que a energia aumenta, este fator se torna novamen-

te mais e mais importante devido à necessidade de maior

distância entre o volume sensível e o colimador. Por

exemplo, a 300 kV, 10 cm são necessários para evitar el£

trons secundários produzidos pelo colimador, e isto produz

uma perda por atenuação de aproximadamente 0,21. No

entanto, para esta situação, os fatores para a correção são

determinados teoricamente.

0 comprimento da região de coleta é usualmente

fixado pelo comprimento efetivo do eletrodo coletor e pe
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la certeza de que as linhas de força que definem o volume

sensível estão perpendiculares entre o coletor e o eletrodo

de alta voltagem. Um problema similar foi resolvido em um

capacitor padrão pela adição de, placas de guarda ( placas G,

Figs. 1.2 e 1.3 ). Entretanto, as dimensões do sistema de

eletrodos de uma câmara de parede de ar podem ser em algumas

ordens de grandeza maiores do que aquelas de umcapacitor. A prox^

midade da caixa aterrada em volta dos eletrodos da câmara /

tende a distorcer o campo elétrico; entretanto, e importante

que o tamanho da caixa seja o menor possível para minimizar

o seu peso. Logo, é desejável um sistema mais eficiente que

simples eletrodos de guarda isolados. Fios ou placas • ; de

guarda de alumínio tem sido empregados; para as câmaras de

placas paralelas,estas localizam-se como mostra a Fig. 1.3, na

parte periférica do sistema de placas, uniformemente espa

çadas entre as placas de terra e de alta voltagem. Os poten

ciais são fixados por um divisor de voltagem dando um gra

diente linear entre as placas. A distorção do campo elétrico

sob estas condições será como a indicada na Fig. 1.3, com

uma série de pequenas distorções ao invés de um grande ar

co.

A adequabilidade do sistema de guarda é algu

mas vezes determinada a partir de considerações geométricas.

A Fig. 1.2 mostra essa simetria para uma geometria de

placas paralelas.



Distorções da caixa aterrada proStiim a^ mostradas es_

quenaticamente pelas linhas F*. Se a caixa ê.colocada no mes_

mo potencial que o eletrodo de alta voltagem, as linhas de

força que definem o volume sensível tornam-se F". Por con

dições de simetria, (isto I, se os eletrodos de guarda pos_

suem o mesmo comprimento e se a caixa se encontra a uma mes_

ma distância entre eles) e para pequenas distorções, a re

dução do comprimento efetivo de coleta, para a primeira con

dição, deve ser igual ao aumento da segunda. Assim a média /

dos dois deverá corresponder a uma medida feita com um cam

po sem distorção. Estas considerações são usadas para deter

minação e a correção das distorções do campo.

Como foi visto anteriormente, na câmara de pa

rede de ar a área de abertura do colimador e o comprimento /

do eletrodo coletor, ao longo da direção do feixe, definem

um volume V de ar. A definição da exposição, por outro lado,

requer a medida da ionização em uma certa massa de ar seco.

Entretanto, as quantidades físicas massa e volume estão

relacionadas pela densidade p , que é função da temperatura é

da pressão. Como a correção da densidade para temperatura e

pressão pode obedecer â lei dos gases ideais para esta con

dição específica, então, desprezando-se a umidade do ar,

a relação entre a massa e o volume dentro da câmara de ioni

zação de parede de ar pode ser escrita como:

m
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sendo.

p(T,P)*p(273,15;760)—7—^ 1*2

onde T ( era graus Kelvin ) ê a temperatura absoluta do ar,

e P ( em mm de Hg ) sua pressão.

Outro ponto a ser considerado é a presença

de vapor de água no ar. Como a densidade eletrônica do ar é

diferente da do vapor d'água, e se trata de uma determina-

ção absoluta, a densidade deve ser corrigida para esta djL

ferença. Além do mais a energia W, necessária para produzir

um par de íons no vapor d'água, é menor que no ar. Estes

pontos foram considerados por Wyckoff (1957), que levando

em conta a umidade do ar, sugeriu que a massa efetiva de ar

dentro do volume V pode ser dada por:

m'PCTtP,u')' ) ' V

sendo,

273,15 (P-0.238.PQ Eq. 1.4

onde Pj é a pressão parcial de vapor de água no ar em mm de Hg.
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Outro requisito, imposto pela definição da ex̂

posição ê a coleta de todos os íons produzidos na massa

de ar considerada para medida de carga. Isto implica em con

siderações especiais sobre a diferença de potencial aplicada

entre os eletrodos da câmara de parede de ar. Â medida que

se aumenta a diferença de potencial ( entre zero e uir, valor

alto ) aplicada entre os eletrodos de uma câmara de ioniza-

ção exposta ã radiação, a corrente de ionização coletada au

menta, no início quase linearmente com a tensão, depois /

mais lentamente,até que se aproxima assintoticamente da

corrente de saturação. Este processo de mudança de eficiên-

cia na coleta de íons com a voltagem aplicada entre os ele

trodos se deve a dois tipos de recombinação: inicial e ge

ral.

Para as tensões coletoras baixas, ocorre a

recombinação inicial, onde os íons positivos e negativos fo£

mados no rastro de uma partícula ionizante simples se en

contram e recombinam. Este processo, independente da taxa

de exposição, ê determinado somente pela densidade de íons

ao longo de cada rastro separado,

Nas tensões mais altas, ocorre a recombinação

geral, que consiste na recombinaçío de íons positivos e nega

tivos originados em rastros diferentes e que ocorre após a

estrutura dos rastros se ter desfeita sob a influência do
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campo aplicado e da difusão. A recombinação geral ( ou vo

lumétrica ) aumenta com a taxa de exposição, e lhe impõe

um limite superior que pode ser medido com precisão pelas

câmaras de ionizaçao usadas â pressão atmosférica.

0 campo elétrico máximo que pode ser aplica-

do é, entretanto, limitado pelo princípio da " ionizaçao por

colisão ". £ o processo no qual um elétron livre pode re

ceber energia cinética adicional pelo campo elétrico, sufi

ciente para ionizar a molécula seguinte com a qual ela co

lide. Assim que isto acontece, ocorre uma multiplicação ri

pida de íons na câmara; a corrente total coletada se torna

muito dependente da tensão aplicada e mascara a corrente de

ionizaçao medida. Deve ser observado que este efeito não

faz parte da definição da exposição.

No caso de uma câmara de ionizaçao unifor

memente irradiada com uma taxa constante de exposição, é

possível distinguir-se experimentalmente entre estes dois

processos, tomando-se o recíproco da corrente de ionizaçao

observada I para ser representado em um gráfico versus uma

função apropriada da intensidade do campo elétrico coletor £.

Para a recombinação inicial tem-se: (BOAG, 1968)
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Para a recombinação geral (B0AG.1968),

1 1 cte Eq. 1.6
1 'sat

onde I t é a corrente de saturaçio

meAs correntes precisam, entretanto, ser

didas com alta precisão para se obter uma diferenciação /

nítida entre os dois efeitos.

A eficiência de coletagem de uma câmara de io

nização, operando sob condições específicas, é definida co

mo a razão entre a corrente medida I e a corrente de satu

ração I g a t ( BOAG.1968).

Eq. 1.7

A recombinação geral pode ser tratada teori

camente nos casos simples. Entretanto, deve ser enfatizado

que, freqüentemente, a dificuldade em se atingir a satura-

ção é devida, principalmente, ao projeto da câmara de io

nização. Se existem regiões na câmara onde a intensidade do

campo é mais baixa que a máxima, será difícil atingir a sa

turação nestas regiões sem aumentar o campo em outras

partes da câmara, o que poderia dar início a multiplica-

ção de tons por colisão.
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No caso das câmaras de ionização de placas pa

ralelas de parede de ar, uniformemente irradiadas com una

taxa constante de exposição, um fator apropriado K deve

ser multiplicado para uma observada corrente de ionização,

a fim de se corrigir a saturação. (SCOTT,1961)

I

t

• 0
.L

i +
7.7SL

n

Eq.1.8

2
onde: J s corrente de saturação por cm de placa

->
J * corrente medida por cm*" de placa

a = diâmetro do feixe (cm)

E a intensidade do campo elétrico (V/cm)

L = taxa de exposição (R/s)

a * coeficiente de recombinação (cm /s)

K, = mobilidade dos íons positivos (cm /s.V)

* 2

K2 * mobilidade dos íons negativos (cm /s.V)

e * carga eletrônica (esu)

c s aumento do diâmetro do feixe

0 fator K deve, entretanto, ser corrigido pa

ra as condições padrão de temperatura e pressão. Para pres
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soes abaixo de 1000 mm de Hg, a dependência deste fator

é dada por: ( SCOTT.1961) ,

(Ks - 1) - P4.iC11/2 Eq. 1.9

De um modo g e r a l , na p r a t i c a , as medidas rea

l izadas com uma câmara de ionização de parede de ar exigem

pequenas correções para o cá lcu lo da exposição r e a l . A taxa

de exposição em Roentgen por segundo, u t i l i z a d a por Lam

b e r t i (1965) ê apresentada na fórmula segu in te :

AV 9
C . 2,9979 x 10y

A X t . 100 x T x 760
K K K K K.
a t e p n ( 1 00-Ke+K s c)(273,15).PA t L. A (100Ke+Ksc)

Eq. 1.10

onde, A = área da abertura do colimador (cm )

L » largura do coletor (cm)
Ksc = P e r c e n t u a l <̂ e correção para radiação pro

duzida pelos f5tons espalhados

K s percentual de correção para perda de ioniza

ção pelos elétrons secundários devido a

uma separação inadequada entre as placas

Kg » correção devida ã fal ta de saturação

K • correção da atenuação dos fôtons pelo ar
entre a abertura de entrada e a região de coletagem



C - capacitância do capacitor usado para determi-

nar a carga coletada (Farads)

T = temperatura da. massa de ar coletora( K)

P = pressão da massa de ar ( mm Hg )

= taxa de mudança de potencial no capacitor

utilizado com a câmara de parede de ar (V/s)

Kg= correção para a fuga da radiação através da

parte frontal da câmara

K = correção para a penetração de radiação pelas

bordas da abertura do colimador

K« = correção para a presença de vapor de água no

ar

A estimativa da exatidão na medida pode ser fei.

ta pela estimativa da incerteza de cada um dos fatores (a.)

envolvidos. A Tab. 1.2 apresenta os referentes ã incerte

total ( REICH,1978 ) para : (a) um percentual de nível de con

fiança igual a 921 (üg,) obtido pelo método quadrãtico e (b)

una incerteza máxima, que corresponde I soma linear das in

certezas de cada componente*. Esta última consideração, embo

ra bastante conservativa, não é coerente com as verificações

experimentais avaliadas pelas intercomparações que têm s_í

do realizadas nos últimos anos. Um valor mais realístico é

* Componente de incerteza - incerteza associada a cada quan-

tidade que influência uma medida experimental.



Parâmetro Componente de Incerteza

Volume geométrico 0,1 %

Volume efetivo eletricamente (distorção do campo) PI,] \

Diagrama de entrada ( oenetração pela borda ) 0,1 *8
Contribuição de radiação desviada 0 2 %

Radiação perdida pela insuficiência de senaração entre as placas 0.1 %

Atenuação do feixe entre o diafragma e o volume coletor 0 1 %

Determinação absoluta da carga 0,2

Correção para a saturação 0 t] %

Correção para a densidade do ar ( determinação absoluta ) 0,2 %

Correção para a umidade do ar 0,2 '*

Incerteza na exposição llo, = • 0t-l 7 % U n, = +
H x

00

TAB. 1.2 - INCI:RTi:ZA NA DHTEUM1NAÇAO ABSOLUTA DA EXPOSIÇÃO COM UMA

CÂMARA DF. PLACAS PARALELAS PADRÃO PRIMARÍO. RECIlAO DF.

RA1OS-X PARA UMA MFERENÇA Dli POTÜNC ÍAI. DO TUBO RNTRI:

30 KV F. 300. KV. (RF.1CII, 1978)
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dado pelo método que estima a incerteza total pela soma qua

drática dos componentes de incerteza (ICRU,1969 eICRU.1970).

1.2 - A Câmara Cavitãria de Grafite

A câmara de parede de ar, na pressão atmosfé-

rica, está limitada ã energias de fótons menores que

300 keV. Isto conduziu ao desenvolvimento de outro tipo de

câmara que servisse como padrão primário para medidas de

exposição em feixes de fótons mais energéticos. Esta câmara

é chamada câmara cavitãria de grafite. A Fig. 1.4 mostra

detalhes técnicos da construção deste tipo de câmara. Todas

as câmaras deste tipo são construídas com grafite de altíssi-

ma pureza , .. incluindo o eletrodo central, tanto por

ser condutor como pelo fato de os fatores de interação com

a radiação serem bem conhecidos. No processo de interação

da radiação com a parede da câmara, elétrons secundários ori

undos da parede produzirão ionizações no volume de ar que

está delimitado pela parede da câmara. A partir da carga co

letada nesta massa de ar é possível se calcular a exposição,

pelos métodos que serão mostrados a seguir.

1,2.1 - O Princípio de Bragg-Gray e sua Aplicação na Medida

da Exposição com a Câmara Cavitãria de Grafite.

A câmara cavitãria está baseada, teoricamente.
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em uma pequena cavidade de ar em qualquer material. Utiliza

como principio de medida a teoria de Bragg-Gray. que consiste

na determinação da dose absorvida em um material, e que po

de ser sintetizada da seguinte forma (MASSEY.1977):

- Considerando-se uma pequena cavidade de um

material homogêneo, tal que:

(a)A cavidade possa ser considerada pequena em

relação ao alcance dos elétrons secundários

gerados no material que a cerca.Isto signifi

ca que não haverá perda considerável de

energia quando os elétrons secundários atra

vessarem tal cavidade ( fluência praticamen-

te constante ) . A fração de energia perdida

devido ã ionização no ar serve para ser

detectada e utilizada como medida de interes_

se; •

(b)A espessura do meio sólido seja maior que o

alcance máximo dos elétrons secundários, pa

que os elétrons que atravessam a cavidade se

restrinjam, somente, àqueles produzidos no

meio sólido que a circunda;

(c)A espessura do meio sólido seja suficiente*
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mente pequena para que a atenuação dos fô

tons não altere significativamente a exposi-

ção a ser medida.

Obedecidas as hipóteses acima, não haver!

perturbação na fluincia de elétrons secundários. Assim, a

dose absorvida em um ponto do material ( D ) pode ser re

lacionada ã dose no ar ( D ) por:

D
m
 a ( 5~ ) x D, Eq.1.11

sendo

3» )A - ( m )X Eq.1.12
5

onde ( 5 )A e ( 5 )A são, respectivamente, a energia mé

dia perdida pelos elétrons secundários,porunidade de percur-

so no meio e por unidade de percurso no ar, para uma deter-

minada 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 quantidade de densidade de carga

J produzida na cavidade, em condições de saturação, a dose

absorvida no ar pode ser determinada por:



J
D a « W Eq. 1.13

onde K é a energia media total despendida pelos elétrons

para a criação de um par de íons e, £ a carga do elétron.

Combinando-se as equações (1.11 ) e (1.13),

obtém-se:

J

= W (S™)A Eq. 1.14
e

que relaciona a dose absorvida no material através da me

dida da carga produzida no volume de uma câmara cavitaria.

Como a definição do Roentgen é tal que cor-_
—4 -1 -

responde a 2,58 x 10 C.kg e a energia média total por

unidade de carga liberada pelos elétrons para a criação de

um par de íons vale 33,7 J.C" , obtem-se que uma exposição

X ( era Roentgens ) produzirá uma dose absorvida no ar(D ) ,

em rads de:

D * 0,869.x Eq.1.15

Se um elemento de massa de ar e um elemento

de massa de um material conhecido são irradiados nas mes
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mas condições ( mesma fluência de energia ), pode-se afir-

mar que:

< •.„'• >ax

onde (̂  en/p ) m X e ( wen/p ) a ^ são, respectivamente, os

coeficientes de massa de absorção de energia , para uma da

da energia X , para o meio e para o ar.

Combinando-se as equações (1.14), (1.15) e

(1.16) obtém-se:

iria l<%T3Tri Eq>1-17

Como pode ser observado pela Eq.1.17, as cons_

tantes W,e, e os coeficientes de absorção de massa e de poder

de frenamento não dependem da teoria da cavidade e são ob

t^dos por tabelas conhecidas. Lcgc, se a densidade de ioniza

ção J/e é determinada a partir da medida de carga e do volume

da câmara cavitãria, então é possível a avaliação da exposi-

ção X.
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1.2.2 - Alguns Detalhes do Funcionamento da Câmara Cavitãria

Na pratica, a determinação da exposição X.pro

duzida np ponto de medida avaliada com uma câmara cavitã-

ria a partir da medida da carga Q e da determinação do seu

volume V, exige a correção dos seguintes efeitos ( THOMAS,

1976):

(a) Umidade: a definição da exposição está

baseada no ar seco. A umidade muda a compç)

sição química do ar e, consequentemente, o

coeficiente de massa de absorção de energia

e o poder de frenamento do gás. A correção

para este efeito pode ser eliminada em par

te considerando-se a Eq.1.2.

(b) Recombinação de Ions: como já discutido no

§ 1.1, este efeito resulta em uma perda

de carga de íons. Os métodos que podem ser

utilizados para corrigir este efeito serão

demonstrados separadamente no APENDICE-A.

(c) Efeito de Parede: a densidade do fluxo e a

distribuição de energia dos fótons no pon

to de medida livre no ar ê alterada devi

do à atenuação causada pela parede da cama

ra e à radiação espalhada que i produzida

dentro dela.
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(d) Efeito da Haste: a radiação espalhada pro

duzida pela haste da câmara altera a expo

sição. Um método utilizado para quantifica

ção deste efeito será discutido no capítu

Io II.

(e) Falta de Equilíbrio Eletrônico Secundário:

para a medida da exposição, o equilíbrio

eletrônico secundário deve ocorrer no vo

lume da câmara. Na prática, esta exigência

não pode ser satisfeita exatamente pelas

seguintes razoes: (i) para existir equi

líbrio eletrônico secundário, a densidade

de fluxo de fotons deve ser constante em

toda a região na qual os elétrons secunda

rios podem alcançar o volume de medida, o

que não ocorre, principalmente, devido à

atenuação dos fotons causada pela parede

da câmara; (ii) para o equilíbrio eletrôni

co secundário, os elétrons secundários de

vem ser produzidos em um material equiva-

lente ao ar e, sendo a parede da câmara de

grafite, seu número atômico é ligeiramente

diferente do número atômico efetivo do ar.

De um modo geral, considerando-se estes fa
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tores, a exposição em Roentgens, utilizando-se uma câmara

cavitaria, pode ser calculada pela seguinte equação (THOMAS,

1976):

X = 2.977 x 109--^-Kd-
Kr*VKsfKseg*Kh *»' l a 8

onde, V * volume de medida (cm )

Q - carga elétrica medida (C)

K̂ = correção para a massa de ar

K, = correção para a umidade

Kr= correção para a perda por recombinação de íons

Kw= correção para a perturbação do campo de radia

ção causada pela parede da câmara.

K = correção para a perturbação do campo de radia

ção causada pela a haste da câmara.

K = correção para a falta de equilíbrio eletrôni-

co secundário.

Como no caso da câmara de parede de ar, a estima

tiva da exatidão de uma medida realizada com câmara cavitária

também pode ser feita pela estimativa da exatidão de cada um

dos fatores (a.)envolvidos. A tab.1.3 apresenta os resultados

da incerteza total ( REICH,1978) para: (i) um percentual de ní

vel de confiança igual a 921 (̂ 93) obtido pelo método quadrá-

tico e (ii) uma incerteza maxima, que corresponde a soma H

near das incertezas de cada componente.



PARÂMETRO WMPONI-NTR HI; INCHKTIiZA

Volume geométrico 0,2 %

Correção para o volume efetivo eletricamento 0 2 %

Atenuação do feixe pela parede 0,2 %

Incerteza no ponto efetivo de medida o ,2 \

Heterogeineidade do campo de radiação 0,1 %

Desvio do equilíbrio dos elétrons secundários 0,8 *0
(material da parede não equivalente ao ar)

Determinação absoluta da carga 0,2 %

Correção para a saturação 0,1 %

Correção para a densidade do ar (determinação absoluta) 0 ,2 %

Correção para a umidade do ar 0,I \

Incerteza na exposição II92=1(1«97* • ^max= -max -

TAB : 1 . 3 - Incerteza na determinação absoluta da exposição com

uma câmara cavitãria de grafite. Radiação gama do

Cs-137 ou Co-60 (REICH - 1978).
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1.3 - A Câmara Dedal

Em medidas dosimétricas rotineiras,faz-se uso

de câmaras do tipo dedal, que são de fácil manuseio e trans_

porte, versáteis, com baixo custo e cujo projeto possibili

ta seu uso em simuladores. Estas câmaras não são padrões pri

mários, isto é, não medem a unidade de exposição segundo

sua definição física, por apresentarem, entre outros fatores,

dependência energética (APENDICE-B). Entretanto, através de

calibrações, podem ser padronizadas em intervalos de energia

em relação às câmaras padrão.

Uma câmara dedal típica consiste de um volume

de prova, geralmente contendo ar, associado a um par de ele

trodos. As cargas produzidas pela ionização são coletadas

ao se aplicar uma diferença de potencial entre os eletrodos,

realizando-se medidas com instrumento adequado. Sua constru-

ção é caracterizada pela espessura do material da parede,

sua forma, seu volume, e pelo gás utilizado. 0 design da

câmara dependende da quantidade e da qualidade da radiaçã)

a ser medida. As câmaras-dedal de paredes finas podem ser

utilizadas como câmaras cavitárias para fotons de média enér

gia(40keV até lOOkèV), utilizando-se o princípio do equilí -

brio eletrônico e com a adição de uma capa apropriada de e

quilíbrio eletrônico, conforme o princípio de Bragg-Gray..
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Desta forma, exposições provenientes de feixes de raios-x

e gama entre 40 keV e 2 MeV podem ser medidas com grande

eficiência, utilizando-se uma única câmara de ionização fojr

necendo informações bastante precisas sobre as quantidades

que se deseja determinar.

1.3.1 - Descrição e Funcionamento da Câmara Dedal

No caso da câmara de parede de ar, o volume

sensível é definido pela área de abertura do colimador e pe

Io comprimento do eletrodo coletor ( §1.1 ). Para as câmaras-

dedal, o volume sensível é definido para um meio solido con

dutor, geralmente equivalente ao ar. Nestas condições, a pa

rede da câmara ( material equivalente ao ar ) deve satisfazer

às seguintes exigências quando opera nas condições de equi

líbrio eletrônico: (i) a espessura da parede deve ser maior

ou igual ao alcance dos elétrons secundários gerados no ar

e/ou parede, para que ocorra o equilíbrio eletrônico; (ii)

a espessura da parede deve ser muito menor que a espessura

da camada semi-redutora dos fõtons, para evitar alterações

na exposição. Qualitativamente, estes princípios podem ser

mais bem visualizados na parte esquerda da Fig.1.5. Para ia

cilitar a comparação* a atenuação dos fõtons incidentes e es

palhados pelo material que constitui a parede da câmara é
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descrita em termos da camada semi-redutora, nas unidades de

espessura da parede. A Fig.1.5 apresenta uma área achureada

que delimita as possíveis espessura da parede da câmara, em

função da energia da radiação. Estas espessuras são limitadas

superiormente tomando-se cerca de 1/10 do valor da CSR

dos fõtons espalhados. Com este valor, a atenuação dos fõ

tons na parede da câmara não modifica sensivelmente a ex

posição. Inferiormente, esta limitação foi feita consideran-

do-se o alcance máximo dos elétrons secundários, para que

ocorra o equilíbrio eletrônico. Entretanto, para energias

muito baixas, o limite inferior não é mais referenciado ao

alcance máximo dos elétrons secundários, mas sim ã rigidez

da parede, devido a considerações técnicas de construção de

câmaras.

0 princípio básico de uma câmara de ionização

do tipo dedal, operando sob condições de equilíbrio eletrôni^

co, depende da "parede de ar", que ê difícil de ser encontra

da na prática. Se, no processo de interação da radiação com

a parede da câmara, esta se comporta da mesma maneira que o

ar, será definida como uma câmara de parede equivalente ao

ar. Mais especificamente, uma concordância satisfatória só

pode ser obtida se os materiais da parede da câmara mostra-

rem o mesmo coeficiente de absorção de energia para a radi-

ação primária e, também, o mesmo poder de frenamento atômi-

co para partículas secundárias. Este último critério, entre-



-43-

tanto, não é tão criticamente dependente do numero atômico

Z. Desta forma, ê utilizado o número atômico efetivo T% le

vandp-se em conta apenas os coeficientes de absorção. 0

cálculo de T depende do conhecimento de modo principal de

absorção, já que a absorção fotoeletrica, a absorção Comp-

tom e a produção de pares variam de acordo com diferentes

potências de Z. Por esta razão, a parede de uma câmara po

de ser feita equivalente ao ar para uma limitada faixa de

energia.

A simulação de uma câmara cavitãria, a partir

de uma câmara de parede fina, é obtida pela adição de uma

capa de equilíbrio eletrônico (Fig.1.6). Para minimizar os

fatores de perturbação no cálculo da dose na água, o materi

ai utilizado para construção desta capa é equivalente ao

tecido. Na Fig. 1.5, a área pontilhada representa a região

de operação de uma câmara, baseada na teoria da cavidade.C£

mo o fluxo de elétrons secundários não deve ser alterado na

cavidade, a espessura (dimensões lineares) deve ser muito

menor que o alcance médio dos elétrons secundários. Assim,

a limitação superior da cavidade é feita tomando-se, apro-

ximadamente, 1/10 do valor do alcance médio dos elétrons

secundários. Na delimitação inferior desta área,deve-se

considerar os problemas técnicos de construção de câmaras.

A espessura da capa deve possuir uma dimensão tal que:

(i) evite elétrons gerados externamente; e (ii) ocorra o
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equilíbrio eletrônico.

• - .

Em resumo, a teoria da determinação de exposi^

ção com uma câmara de ionização dedal pode ser esquematizada

como mostra a Tab. 1.4,e, em linhas gerais, se a câmara i

utilizada para a determinação da exposição em um simulador

de água irradiado com um único feixe de raios-X ou gama, en

tão o diâmetro interno da capa da câmara deve ser de apro

ximadamente 5 mm e seu comprimento cerca de 15 mm. 0 dobro

destas dimensões nunca deve ser excedido. (ICRU,1973).

1.3.2 - Alguns Detalhes do Funcionamento da Câmara Dedal

Quando uma câmara dedal aberta é submetida a

uma exposição desconhecida, a leitura L no instrumento pode

ser associada ã exposição real X por:

X = L.FcE.$(p,t) Eq. 1.19

onde F p é o fator de calibração para a energia E da radji

ação, *(p,t) é o fator de correção para compensar qualquer

diferença na temperatura e na pressão ambiente no ato da me



QUANTIDADE

MEDI DA

exposição

exposição

TIPO DE

CÂMARA

ESPESSURA

PAREDE

DA

câmara de
parede f i
na (material
equivalente
ao ar).

câmara ca
vitária T
material e
quivalente
ao tecido).

que o alcance
dos elétrons
secundários ge
rados no ar e7
ou parede da
câmara.

espessura da
camada semi -
redutora dos
fótons.

alcance dos
elétrons se
cundãrios ge
rados externa
mente. ~

alcance dos
elétrons s£
cundários g£
rados na pare
de.

espessura da
camada semi -
redutora.

DIMENSÕES DA

CAVIDADE

alcance médio
dos elétrons
secundários
limite supe -
rior).

TAB: 1.4 - RESUMO DA TEORIA DAS CÂMARAS DE IONIZAÇAO
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dida, comparadas com aquelas em que o instrumento foi caH

brado. Como geralmente o fator de calibração é especificado

para 760 mm Hg e 20 °C, tem-se que:

273,15 + t 760
$(p,t) = . Eq.1.20

293,15 p

onde t em graus Celsius e p em mm de Hg são os valores da

temperatura e pressão, respectivamente, no momento da med_i

da.

Desde os procedimentos utilizados nos laborato

rios primários, seguidos pelos secundários, a incerteza nos

fatores de calibração para dosímetros padrão terciário são

apresentados na Tab. 1.5 - medidas realizadas no ar com qua

lidades de raios-X - e na Tab. 1.6 - medidas feitas no ar

com radiação gama. Nestas tabelas, são mostradas, tanto pa

ra as qualidades de raios-X como para as de raios gama do

Cobalto-60:(i) uma incerteza correspondente a um percentual

de nível de confiança igual a 921 (Uq?)« obtida pelo método

quadrãtico e (ii) uma incerteza máxima (U ) , que correspon
III» A *"

de â soma linear das incertezas de cada componente. Tanto no

caso da câmara de parede de ar, como no caso da câmara cavi-

tãria, a incerteza máxima, embora bastante conservativa.não

ê coerente com as verificações experimentais e um valor
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mais realístico corresponde ao método que estima a incerteza .

total pela raiz quadrada da soma quadrática das compenentes de

incerteza.



1'ARÃMI.TRO

Leitura da câmara monitora ( 2 vêzcs )

Leitura do padrão ( 2 vêses ), desvio da média ( 5 medidas )

Correção para a densidade do ar

Determinação da distância

Di; INI:

n

0

0

0

i:.in

.2

. 6

,1

. ]

iT.ZA

0
0

o
0

0
0

%

\

• U

•c

Incerteza do padrão secudário

Incerteza no fator de calibração

do instrumento de campo

TAB. 1 . 5-íncertcza no fator de calibração ( medidas feitas no ar

com qualidades de raios-X gerados por potenciais entre

30KV e SOUkV ) nara dosímctros típicos de camno a nívol

terapêutico ( REICH - 1978).



PARÂMETRO COM PON I :.N IT. M- INCHKTF.ZA'

Leitura do padrão ( 2 vezes ) , desvio da medi;» f 5 medidas )

Correção pura a densidade do ar

Determinação da distância

Incerteza do padrão secundário U q 2 = • 0,621,11

Incerteza no fator de calibrarão do Uç.? ~ * l»21l,

instrumento de campo

i\%

= +

Ü

0

0

0

3

,b

,1

,1

. 8

.9

*
A
C

%

%

1

tn
O
1

TAB. 1.6 - Incerteza no fator de calibrarão ( medidas feitas no ar com

raios gama*) para dosimctros típicos <Ie campo a nível t e m -

pêutico. (IU-ICH -1978) .

* Cobalto-60



C A P I T U L O II

O PROJETO DA CÂMARA IRD-002/001

2.1 - Material e Métodos

2.1.1 - Réplica de uma Capa

Por razões já discutidas no §1.3, a especifi

cação de uma capa apropriada para uma câmara de ionização de

parede fina constitui um dos fatores para que sejan satisfeitas

as condições necessárias ao equilíbrio eletrônico na faixa

de energia considerada. Assim sendo, consideramos a constru

ção de uma capa como ponto de partida para fabricação da

câmara. Desta maneira, o projeto inicial teve como base a

substituição da capa de uma câmara de qualidade comprovada

e disponível comercialmente, por uma série de cinco capas, /

construídasno IRD/CNEN, de grafite com diferentes especifi

cações (densidade e pureza).

A dependência energética da câmara ( APENDI_

CE-B), avaliada pelos fatores de calibração ( APHNDICE-C),
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para este grupo de cinco capas, indicou a possibilidade do

uso de uma capa fabricada na Rings Carbon (1980) como material

da capa da réplica. Para este teste, não foi detetada nenhu

ma mudança significativa nas respostas da câmara comparadas

com as obtidas com a capa original. Este resultado conduziu

à tentativa de se realizar uma cópia fiel da câmara. ^ "

2.1.2 - Réplica de uma Câmara ^ ^ ^ ^ V

Com os materiais nacionais utilizados para

a construção da "réplica da câmara", surgiram dois problemas

fundamentais: (i) a não disponibilidade de um eletrodo de

alumínio com a mesma espessura e pureza que as do original,

e (ii) a não disponibilidade de um material isolante, com

características adequadas de modo a evitar um maior espalha-

mento Compton no processo de interação com a radiação, como

na câmara original.

No entanto, estes pontos foram contornados /

pela utilização de um outro eletrodo de dimensões diferen

tes, mas com uma quantidade adequada do mesmo material, de

forma que, no processo de interação da radiação com a capa

de grafite, o conjunto constituído pelo eletrodo de alumí-

nio e a parte do isolante comporta-se como equivalente/

ao ar na faixa de energia considerada.
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A Fig. 2.1 mostra como pequenas variações

no tamanho 1=1,5cm deste eletrodo influenciam a resposta da câ

mara em função da energia dos fÕtons incidentes. Para o ele-

trodo escolhido ( a • 2,5 )mm, va dependência energética da

câmara "réplica" para as qualidades de raios-X indicadas na

Fig.2.1, foi da mesma ordem de grandeza que a da câmara ori

ginal ( 11 ). Com base nestes resultados,e com a experiência

adquirida, foi construída uma câmara de ionização dotada

de um "design" próprio.

2.1.3 - Projeto Final

A câmara desenvolvida (Fig.2.2) possui grafi

te com 99% de pureza como material da capa, delimitando um

volume sensível cilíndrico de 0,46 cm . Um orifício com

0,2 mm de diâmetro, na parte lateral da parede, possibilita/

o equilíbrio entre a quantidade de ar no seu interior e as

condições no meio ambiente. No eixo central do volume sensí-

vel, existe ainda um eletrodo de alumínio com 991 de pureza,

isolado com teflon em uma das extremidades. A escolha do

grafite como constituinte^ do volume sensível da câmara obe

deceu a um levantamento da melhor pureza disponível comerci-

almente. Por outro lado, a não disponibilidade de materiais/

com melhores características isolantes conduziu ã escolha
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FIG:2.2 - A CÂMARA IRD-002/001
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do teflon, em detrimento de outros mais adequados ( APÊNDI-

CE-D ).

Na fabricação da haste da câmara foi utiliza-

do o alumínio, que,possuindo baixo número atômico, evita um

maior espalhamento Compton, além de tornar a câmara mais leve,

e assim, facilitando o us o em trabalhos de rotina. As dimensões/

da haste foram fixadas: (i) em um diâmetro mínimo de 10,5 jnili

metros que evitasse uma quantidade maior de radiação espalha-

da no volume sensível, além de permitir a sua utilização em

fontes radioativas de referência disponíveis; (ü) um com

primento ( i - 165 mm ) em que nenhum espalhamento significa

tivo devido ao suporte de fixação da câmara ocorresse quando

esta estivesse sendo submetida a um campo útil de radiação.

Com este "design", foi obtido um maior compromisso com as

recomendações internacionais (ICRU.1973) com respeito â

haste da câmara.

A capa de equilíbrio eletrônico, com uma e^

pessura de 4 mm para raios y do Co alto-60, foi construída

em plexiglass devido a sua equivalência ao tecido e larga /

utilização em simuladores.

Em decorrência da não existência de uma tecno

logia nacional avançada para construção de cabos triaxiais,

foi adotado um modelo utilizado em câmaras fabricadas pela
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Nuclear Enterprises.

O ponto de referência para o posicionamento da

câmara (Fig. 2.3) em um campo útil de radiação foi definido /

como sendo o centro geométrico do seu volume sensível.

0 alcance mínimo-máximo da taxa de exposição/

( 2 R/min - 700 R/min ), o alcance energético ( 80 kV,0,15 mm

de Cu CSR - Co-60 ), o alcance de temperatura (15 °C- 40°C)

e o potencial de polarização ( - 200 V )t f o r a m

definidos conforme os testes apresentados no § 2.2.

Para evitar influência da corrente de fuga

em medidas com baixas taxas de exposição, assim como efeitos

provenientes da inversão de polaridade (APENDICE-F), foi ado

tado um sistema de semi-guarda (APENDICE-E) e definido um

potencial de polarização entre os eletrodos ̂ como mostra a

Fig. 2.4.

Para o sistema de guarda adotado, as flutu

ações na diferença de potencial entre os três pontos de refe

rência ( sistema de guarda, eletrodo central e alta voltagem)

não afetarão o volume efetivo da câmara (APENDICE-E), e, por

conseguinte, a resposta do sistema de medida .

Em resumo, as dimensões e os materiais utiliza



- 5 S -

t
I

3,63 MM

9 , 0 0 MM

__4
r
i

FEIXE DE
RADIAÇÃO

MARCA DE
REFERENCIA

FIG. 2.3 ' PONTO DE REFERENCIA PARA O POSICIONAMENTO
DA CÂMARA IRD-0O2/OOI



câmara ilc
i on i zução
IRÜ-002/0U1

•O guarda

alta voltagcm

ttiit

II.V.

eiectrômet ro

sinal

nfn
i th)

\

"O
I

F1G: 2 . 4 - DIAGRAMA RSQlJliMATlCO DO S1STI-MA OH COWRXAO JM CÂMARA DE
10NIZAÇA0 COM A FONTE Dli AI.TA Tl-NSAO 1: O lil.tCTROMUTRO



-60-

dos na fabricação da câmara, assim conto algumas de suas

características, são mais bem visualizados nas Tab. 2.1 e

Tab.2.2. Especificações mais detalhadas dos constituintes se

encontram no ANEXO-I.

2.2 - Ajustes e Testes Operacionais

Os testes realizados com a câmara IRD/002-001,

seguiram as recomendações especificadas no IEC-TC.62 (1974),

relativos ãs medidas de exposição e taxa de exposição ã ra

diação eletromagnética com características adequadas ao uso

em radioterapia e campos similares de aplicação. Tais carac

terísticas envolvem os seguintes limites:

(i) Energias correspondentes a raios-X gera-/

dos por potenciais entre 50 kV e 3 MV e ener

gias de raios gama entre 5 keV e 3 MeV.

(ii) Taxa de exposição de • aproximadamente

0,6 R/min até 6 x 10 R/min.

(iii) Exposição de aproximadamente 1 R até 10 R.



-61-

COMPONENTE MATERIAL ESPECIFICAÇÃO

isolante

capa

eletrodo

haste

teflon

grafite

alumínio

capa de equiH

brio eletrônico

( Cobalto-60 ) plexiglass

alumínio

condutividade estática:

2 x 10"20ohm.s"1(FOWLER,1972)

pureza >99l(RINGS CARBON, 1980)

densidade: 1,72 g/cm0

resistividade transversal:

4.200 P.S.I,

espessura: 0,47 mm

comprimento: 16,0 mm

diâmetro: 1,2 mm

pureza >99%

espessura: 4,0 mm

comprimento: 165 mm

diâmetro: 10,5 mm

TAB. 2.1 - COMPONENTES DA CÂMARA IRD-002/001. MATERIAIS

E ESPECIFICAÇÕES.
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICAÇÃO

volume

tipo

categoria

sistema de guarda

ponto de referência

alcance mínimo-máximo de
taxa de exposição

alcance energético

equilíbrio eletrônico

potencial de polarização

ligação e elétrica

alcance de temperatura

cilíndrico ( 0,46 cm )

conectada por cabo

aberta

semi-guardada

para o posicionamento no feixe
útil de radiação, como mostra
a Fig. 2.3.

2 R/min até 700 R/min

80 kV, 0,15 mm de Cu CSR até

Cobalto - 60

para radiação gama do Cobalto-60
com capa de equilíbrio eletrôni-
co.

- 200 V

como esquematizado na Fig. 2.4.

15 » C - 40 PC

TAB. 2 .2 - ESPECIFICAÇÕES DA CÂMARA IRD-002/001
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2.2.1 - Representação Diagramitica da Seqüência de Testes

De acordo com as recomendações do IEC.TC.62 (

1974 ), a realização dos testes com câmaras de ionização d£

ve obedecer a uma seqüência definida. Com base nestas recomen

dações, foi construído um diagrama de bloco a fim de facilitar

a seqüência do processo e a sua compreensão (Fig.2.5).

2.2.2 - Efeitos das Quantidades de Influência

Define-se quantidade de influência como aquela

que pode afetar o desempenho de um instrumento ( por exemplo,

temperatura ambiental ).

2.2.2.1 - Tempo de Estabilização

Consiste na determinação do tempo de estabiH

ração do instrumento antes do seu uso efetivo.

Método: Antes do teste ser realizado, a câmara deve perrnane-/

cer em potencial de polarização zero durante pelo menos uma
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hora. 0 potencial máximo de polarização e a radiação devem

então ser aplicados aproximadamente ao mesmo tempo e as leî

turas da corrente de ionização devem ser realizadas a inter-

valos regulares de 5 minutos durante pelo menos 30 minutos,

aplicando-se correções para mudanças nas condições ambientais

quando necessãria-s. Antes e durante o teste, a câmara deve

permanecer em uma atmosfera com pelo menos òS% de umidade /

relativa.

Resultado: Para uma diferença de potencial máxima de 200 V,

o limite máximo de variação na resposta da câmara foi de

0,2$ apôs 15 minutos.

2.2.2.2 - Fuga Induzida Pela Radiação.

Este efeito é proveniente da parte do isolador

da câmara que é irradiada no feixe útil. Como conseqüência,a

corrente que foi produzida pela radiação continua apôs a ra

diação cessar e comumente decresce exponencialmente.

Método: 0 teste deve ser realizado para a mais alta taxa de

exposição da qualidade de radiação com o maior tamanho de

campo. A taxa de exposição deve estar dentro do alcance ope-

racional .
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Resultado: Irradiando-se completamente a câmara de ionizaçao

por um perído de 10 minutos com uma taxa de exposição de

80 R/min produzida por radiação gama do Cobalto-60, após 3

segundos do final da irradiação a corrente de fuga decres-/

ceu para 0,2% da corrente de ionizaçao produzida no volume /

de medida pelo feixe útil.

2.2.2.3 - Corrente de Fuga

Este teste conduzira a uma especificação da

taxa mínima de exposição da câmara e, se significativa em um

experimento, ã correção que deve ser aplicada. Esta cor

rente não é proveniente de ionizaçao no volume sensível da

câmara, e, sim, do sistema que constitui a câmara.

Método: Para a realização deste teste, bem como para todos /

os outros subsequentes, o potencial de polarização deve ser/

aplicado â câmara durante uma hora antes de ser efetuada a

medida. 0 teste deve cobrir toda a faixa dos potenciais de

polarização constantes nas especificações da câmara.

Resultado: Para um potencial de referência de 200 V, a cor

rente de fuga mostrou um limite de variação de +0,151 em

relação â corrente de ionizaçao produzida por uma mínima ta
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xa de exposição de 2 R/min.
3**'

2.2.2.4 - Estabilidade a Curto Prazo

A estabilidade a curto prazo foi feita median

te a colocação da câmara de ionização em uma fonte padrão /

de Sr-90, repetindo-se e medindo-se 20 vezes o tempo necessi

rio para produzir uma determinada carga, ora em um electro-/

metro Baldwin Farmer, ora em um electrometro Keithley.

Devido à falta de equipamentos que permitissem

estimar-se a precisão da corrente que era gerada na câmara

produzida pela fonte de Sr-90 e a precisão de ambos os elec-

trômetros, a estabilidade a curto prazo foi considerada co

mo sendo a do sistema de medida e a pior de todos os grupos

de medidas que foram realizadas durante o período de 14 me

ses.

O erro estatístico foi estimado através dos

limites de confiança que definem o intervalo em torno do

"valor real',' ou que situam o valor médio dentro de uma proba

bilidade definida (nível de confiança).

Os limites de confiança L referidos ao valor
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raédio X,

1 n
X = z xi Eq.2.1

n i = i

são dados por:

J S_
L(P,n) = + . -^2-. 100* Eq.2.2

•n x

onde P i o nível de confiança, J uma função de P e de n re

sultado da distribuição de Student (Tab.2.3), e S n o desvio

padrão, dado por:

A Tab.2.5 mostra o resultado da estabilidade

a curto prazo ( 92"à= nível de confiança ) para o pior grupo

de 20 medidas retiradas de uma serie de 32 grupos efeitas/

no período de 12 meses. Para estas condições, obteve-se um

limite máximo de variação de • 0,231.
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J / / n

n P = 95°« P = 99", P = 92°,

1. 91

6

8

10

20

1.6

1.24

1.05

0.84

0. 7 2

0 . 4 -

7

7

1.

1,

1,

c

9

1

6

24

05

64

1

0

0

0.

.03

.62

.41

41

Tab. 2 .34 ' a lo r e s de J / / n nara diferen
tes níves de confiança P em fun
ção do número de medidas n
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2.2.2.5 - Recombinação Geral

Este teste conduzirá à especificação da máxima

taxa de exposição da câmara e, se significativa em um expe

rimento, ãs correções que devem ser aplicadas.

Método: A resposta da câmara a ser testada pode ser comparada

com a resposta de uma câmara que é independente da taxa de ex

posição ou cuja dependência ê acuradamente conhecida. Como al̂

ternativa, o efeito de recombinação de íons pode ser investi-

gado variando-se o potencial de polarização. Para o propósi-

to desta exigência, a corrente de saturação é obtida pela ex-

trapolação I/V=0 ou I/V=*0 em um gráfico de I versus I/V ( ra

diação pulsada ) ou I/V ( radiação contínua ), onde I é a

corrente de ionização medida e V o potencial de polarização/

(BOAG,1968) e (HOLT,1978).

Resultado: Variando-se o potencial de polarização encontrou-/

se um desvio de -0,151 na corrente de saturação para uma

taxa máxima de exposição de 750 R/min ( 6 MeV, radiação pul̂

sada ) para o potencial de polarização especificado (-200 V).

Os resultados e os fatores de correção para a incompleta sa

turação, assim como a intercomparação com a curva construí

da teoricamente (BOAG.1968), são mostrados no Fig.2.6.
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2.2.2.6 - Taxa de Exposição

Os limites mínimo e máximo da taxa de exposî

ção nos quais a câmara pode operar, são definidos pela corren-

te de fuga § 2.2.2.3 e recombinação geral § 2.2.2.5, respe£

tivamente. Com base nestes testes, concluiu-se que para

uma variação de ^0,15* na resposta a câmara deve operar na

faixa de 2 R/min até 750 R/min.

2.2.2.7 - Tamanho do Campo

A dependência da resposta de uma câmara dedal

em função do tamanho do campo de radiação pode ser interpre;

tada como causada por sua haste. Os três efeitos físicos que

contribuem para esta dependência são: (i) a radiação espalha_

da pela haste, (ii) a corrente de ioni;ação proveniente de

cavidades em torno da conexão do cabo ao eletrodo coletor , e

(iii) a corrente de fuga aparente através da parte do isola-

dor que é irradiada. Estes dois últimos efeitos são agrupa-/

dos sob o título "fuga pela haste".

Método: 0 teste é realizado irradiando-se a câmara com o

seu ponto de referência no centro de um campo retangular /

alongado. Quando o colimador do feixe é girado 90°, a
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razão das respostas da câmara nas duas posições ( Fig. 2.7 )

fornece a dependência da resposta da câmara para o tama-/

nho do campo de radiação.

Resultado: A Fig.2.8 mostra a dependência da resposta da

câmara IRD-002/001 com o tamanho de campo de radiação, assim

como a intercomparação com outras duas câmaras padrão secun-

dário( NPL e PTW ). Para a mais alta qualidade de radiação/

escolhida (Cobalto-60) foi observado um desvio máximo de

1 o io.
I , O - o .

2.2.2.8 - Espalhamento pela Haste

Método: 0 espalhamento pela haste ê derivado pela comparação

entre as respostas da câmara com ou sem uma haste adicional.

A haste adicional deve ser idêntica a haste da câmara a ser

testada e deve ser posicionada tocando a câmara de ionização

no lado oposto ã haste real. 0 teste deve ser realizado pa

ra um número suficiente de qualidades de radiação, de forma/

a tornar possível uma interpolação adequada para a avaliação/

do espalhamento pela haste com a qualidade de radiação.

Resultados: Para um campo de 20 cm x 20 cm de radiação gama

do Cobalto-60, o limite de variação na resposta da câmara



FIG: 2.7 - MÉTODO PARA SE DETERMINAR A DEPENDÊNCIA DA RESPOSTA DA CÂMARA
COM O TAMANHO I)ü CAMPO DE RADIAÇÃO.
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foi de *_ 0,151, devido ao espalhamento pela haste.

2.2.2.9 - Fuga pela haste.

A corrente de ionização proveniente da cavida

de em torno da conexão do cabo ao eletrodo coletor e a co£

rente de fuga aparente através da parte do isolador que é

irradiada são agrupados sob o título "fuga pela haste". Elî

minando-se a contribuição do espalhamento pela haste(§2.2.2.3)

da maxima variação da resposta da câmara com o tamanho de

campo de radiação, o limite de variação para a radiação ga

ma do Cobalto-60 correspondente a este teste foi de +_ 0,

2.2.2.10 - Pressão de Equilíbrio

Consiste na medida do tempo necessário para

o equilíbrio de mudanças nas diferenças de pressão ambien-/

tal entre o exterior e o interior da câmara.

Método: A câmara deve ser submetida a uma mudança repentina/

entre 2! e 101 na pressão ambiental, e a mudança na corren-

te de ionização da câmara deve ser medida enquanto a câmara/
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é irradiada a una taxa de exposição constante. 0 tempo neceŝ

sãrio para a mudança na corrente de ionização alcançar 9S1

do seu valor final serã considerado como o tempo de equiH

brio da pressão. ,.

Resultado: 0 tempo de equilíbrio para a câmara IRD-002/001

para uma mudança repentina de 101 na pressão de 760 mm Hg,

foi de 4,5 segundos.

2.2.2.11 - Temperatura

Consiste na verificação da dependência da-res

posta da câmara relativa a modificações na temperatura ambiente,após

correções para mudanças na densidade do ar pela lei dos ga

ses ideais.

Método: A variação na resposta da câmara deve ser medida /

nas temperaturas mais baixa e mais alta correspondentes ã

sua faixa de operação especificada ( 15 °C até 40 °C ) e pe_

Io menos no ponto ou em grau proximo da temperatura de referência

( 20 °C ). Se uma fonte-padrão radioativa é utilizada para

fornecer a taxa de exposição constante, deve-se esperar o

tempo suficiente para haver equilíbrio térmico entre a

fonte-câmara e o meio ambiente.
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Resultado: A não disponibilidade de uma câmara climática

impossibilitou o cumprimento rigoroso da exig£i\cia imposta /

pelo método. No entanto, como alternativa para este teste /

foram feitas sucessivas medidas- da corrente de ionização que

era gerada na câmara dentro de uma fonte de Sr-90, que foi

esfriada de 43 °C até 14 °C no decurso de 2 horas. A

Fig.2.9 demonstra as curvas obtidas da corrente de ionização

versus temperatura ambiente para as seguintes condições:(i)

quando nenhuma correção é aplicada (curva-A), (ii) quando /

são aplicadas as correções de acordo com a Eq. 1.2,e (iii)

quando é levada em consideração a pressão parcial do vaporde

água e são aplicadas as correções de acordo com a Eq.l~4(cur

va-C). Para estas condições o limite máximo de variação en

tre 15 °C e 40 °C foi de + o,li.

2.2.2.12 - Dependência Direcional

Tem como objetivo a provisão de informações /

sobre o posicionamento da câmara necessário para uma medida

acurada, bem como a resposta da câmara em função de radiações

espalhadas de outras direções que não a do feixe primário.

Método: A câmara deve girar até 360° em torno do seu eixo /

principal, perpendicular ao eixo central do feixe útil. Pos_
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teriormente, o eixo longitudinal da.câmara deve ser in-

clinado de _• S° em fé 1 ação ao eixo central do.feixe útil

de radiação.

Para os testes com rotação e inclinação da câ̂

mara no ar, as medidas devem ser feitas usando-se aproxima-

damente o menor tamanho de campo especificado para sua fai.

xa de operação, o qual estará descrito na folha de testes. A

câmara deve ser girada ou inclinada em relação ao seu ponto

de referência.

Todos os testes devem ser realizados para, pe

Io menos, a maior e a menor qualidade de radiação concernente

a faixa de operação da câmara, e, a uma distância fonte-câma-

ra suficiente para que nenhum erro apreciável seja introduz^

do,decorrente de mudanças na distância, quando a câmara e in

clinada.

Resultado: As Figs. 2.10 e 2.11 demonstram a dependência di.

recional da câmara IRD-002/001. Para o caso da rotação, a

variação máxima da resposta da câmara ( 80 kV; 0,15 mm CuCSR;

39 KeV e Co-60 ) foi de •_ 0,31. Para uma inclinação de +5°

entre as qualidades mencionadas foi de *_ 0,3$. Para ambos os

testes foi mantida uma distância fonte-câmara de 1 metro.

Para a radiação gama do Cobalto-60 foi utilizado um canroo de

10 cm x 10 cm e para as qualidades de raios-X, um campo cir
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RAI03 GAMA DO Co-60 (IOcm x 10cm)
80 Kv$O,l mmCu CSRj 39 K#V U - 6 c m )

FI6. - 2.10 - DEPENDÊNCIA DIRECIONAL DA CÂMARA IRO 002/001
NO AR. ROTAÇÃO DE 360* EM TORNO DO EIXO LONGI-
TUDINAL POSICIONADO PERPENDICULARMENTE AO
EIXO CENTRAL DO FEIXE DE RADIAÇÃO
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80 Kv, 0,2 mmCu Fit. Ad., 39 KtV U • 6cm)
fcOOKv, lt2mmCuFlt.A4.,l00KêV(#«6cm)

—._._Cobolto-6O (10cm x 10 em)

F16. 2.11 - DEPENDÊNCIA DIRECIONAL DA CÂMARA IRD-002 /001 NO
AR. INCLINAÇÃO DO EIXO LONGITUDINAL DA CÂMARA DE
180" EM RELAÇÃO AO EIXO CENTRAL DO FEIXE DE RA-
DIAÇÃO
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cular co» 6 centímetros de diâmetro,

2.2.2.13 - Dependência Energética

Consiste na verificação da dependência da res_

posta da câmara em função da energia dos fõtons incidentes.

Se a câmara ê projetada para uso com radiações de média ener

gia, deve ser calibrada para uma faixa de qualidades de

energias expressas em camadas semi-redutoras de pelo menos /

2 mm Al até 2,5 mm Cu, que corresponde aproximadamente aos

potenciais gerados entre 80 kV e 2S0 kV. Se a câmara é pro

jetada para uso com radiação de alta energia, a espessura

total da parede, incluindo uma capa adicional de equilíbrio/

eletrônico, deve ser adequada para fornecer o equilíbrio /

eletrônico para a radiação gama do Cobalto-60, ou para ra

diações de mais alta energia.

Método: A variação da resposta da câmara deve ser determina-

da pela sua calíbração. Se a câmara é projetada para medi-/

das de radiação de média energia, pelo menos três qualida-/

des de radiação devem'ser usadas no teste: (i) 2 mm Al CSR,

(ii) entre 0,5 e 1,0 mm Cu CSR, e (iii) 2,5 mm Cu CSR. Para

câmaras que se destinam a medidas de radiação de a_l

ta energia, o teste deverá ser realizado pelo menos com a /
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radiação fama do Cobalto-60 ou uma unidade de Césium-137,ou

co» radiação-X gerada por potenciais entre 1 e 3 MV.

?i.-sulr = cc: A Fig. 2.12 ncs í ra £ curva ce i r - ; r . i ? n c : 2 er.ergê

t ica áa câmara IRD-002/001. Na abscissa existem qua t ro eŝ

calas diferentes.no? quais as condições de ca l ib ração podem /

ser v is tas para os d i ferentes pontos de ca l i b r ação . p o r

exemplo, uma diferença de potencial do tubo de 200 kV e uma

f i l t r a ç i o adicional de 1,2 mm Cu fornecendo uma cantada semi-

redutora de 1,85 mm Cu, correspondem a um fei*e de fõtons mo

noenergéticos com energias de 100 keV tendo a mesma CSR. P<i

ra esta energia e fe t iva , o fa tor de ca l ibração medido foi de

1,358 R/u.e. . Para 40 kV, o fa tor aumenta para 1,427 R/u .e .

No entanto, es te último ponto de cal ibração já foge â especi^

ficação de operação da câmara. Para uma faixa de energ ia en-

t r e 2 mm Al CSR e 2,5 mm Cu CSR, faixa recomendada pela IEC,

TC-62, c l imi t e máximo de variação na resposta du câmara foi

de • 2,3*. Para radiação gama do Cobalto-60, observa-se um

acréscimo na resposta da câmara de 5*?com respeito ao ponto cor

respcndente a 2,0 mm Cu CSR (Tab. 2 .4) , o que é nornal para

este tipo de câmara (IAEA,1979).

u
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Potencial Filtração Camada Semi- Hnergia Fator de Calibração
Adicional Redutora Efetiva K/u.e.

(mm Cu) (mm Cu) keV Out. 80 lev. 81

1 ,427

I ,345

40

80

120

200

Co-60

0.

0,

1.

1

2

2

0,04

0.15

0,45

1,82

24

39

59

100

1250

1

1

1

j

,364

,348

,365

,413*

1,336 ^

1,358

T A B : 2 . 4 - Q U A L I D A D E S Dl: R A I O S - X f. FATORES DF. CALIBRAÇAO DA CAMMíA r,.,
l R D - n O 2 / n o i . VAIJDRES NORMALIZADOS PARA 20°C E 1 0 1 , 3 k P a .

* Com capa üc equilíbrio eletrônico



-87-

2.3.1 - Estabilidade a Longo Prazo

Já que no decorrer de ura certo período, a res

posta de uma câmara de ionização pode mudar devido a . d.i

ferentes quantidades de influência, além das

mudanças dimensionais e das alterações na natureza das su

perfícies nas quais os elétrons secundários atingem o volume

coletor, a estabilidade a longo prazo foi realizada com gru

pos de repetidas medidas por um período de 12 meses. A Tab.

2.5 mostra os resultados da estabilidade a longo prazo da

câmara ( P s 951 nível de confiança ) para a média de todos

os grupos ( 32 ) que constituíram a estabilidade a longo pra

zo. A Fig. 2.13 mostra os valores médios para todos os gru-

pos de medidas obtidos durante esse período. Como pode ser

observado, todos os valores se encontram no intervalo de

• 11.

2.3.2 - Equilíbrio Eletrônico

A espessura e a composição da parede de •• uma

câmara de ionização são os principais fatores que controlam

a variação da sua sensibilidade com a qualidade da radiação.

Em particular, a espessura da parede da câmara deve ser su



CÂMARA PROCEDIMENTO MEDIDAS

DE TEMPO

MÉDIO

DESVIO

PADRÃO

(s) (s)

DESVIO MAXIMO
DE UM SIMPLES

DESVIO MÍNIMO LIMITES DE ,
DE UM SIMPLES

VALOR DA MÉDIA VALOR DA MÉDIA

(s) (s) (921)
(t)

IRD

Estabilidade
a longo prazo

Estabilidade,
a curto prazo

1 32 118,74 0.66

20 119,47 0,16

+ 0,95

• 0,23

- 1 , 0 9 118,74+0,23

- 0 , 2 3 119,47*0,05

NPL

Estabilidade
a longo prazo 1

Estabil idade2
a curto prazo

20 105,05 0,010

20 102,89 0,027

• 0,015

+ 0,054

- G.026 105,05*0,0040

- 0,049 102,89+0,0011

PTW

Estabilidade^
a longo prazo

Estabilidade2
a curto prazo

20

20

9S.S2 0,59

96,39 0,05

+ 1,80

+ 0,04

- 0,99

- 0,07

r
95,52+0,26

96,39+0,02

1 - (12 meses)

2 - (2 horas)

TAB: 2 . 5 - ESTABILIDADE A CURTO E A LONGO PRAZO DE TRÊS CÂMARAS (INCLUINDO O
SISTEMA DE MEDIDA)
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ficiente para fornecer o equilíbrio eletrônico. A câmara

IRD-002/001 foi projetada para ser utilizada em uma faî

xa de energia entre 39 keV e 1250 keV, sendo, portanto, ne

cessaria a utilização de uma capa adicional para prover

o equilíbrio eletrônico nas altas energias. Como pode ser

observado na Tab.2.6 e na Fig.2.14, uma espessura de 4 mm

de plexiglass foi adequada à construção desta capa de equi

líbrio eletrônico para a radiação gama do Cobalto-60.
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Espessura do Leitura

plexiglass

(mm) < u*a-

3,0 99.3

4.0 ' 100.0

5.Q 99.6

6,0 99.3

7,0 99.1

8,0 • 99.0

9.0 98.7

10,0 98.5

Tab.2.6 - Espessura da capa de plexi-

glass correspondente â

região de equilíbrio eletrô

nico, (Co-60; 10cm x 10cm ;

80cm D.F.Ç.)
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CAPITULO III

INTERCOMPARAÇAC ENTRE OS RESULTADOS DOS
TESTES FEITOS COM AVCAMARA IRD-002/001
E AS RECOMENDAÇÕES DA IEC.TC-62. * r CON
CLUSOES

As recomendações da IEC,TC-62(1974) estabelecem

limites para os efeitos das quantidades de influência para

qualquer tipo de câmara de ionização utilizada na radiotera

pia. Estas normas têm por finalidade dar condições de serem ava

liados-atravês de testes, a qualidade e o desempenho de um tipo

de câmara particular,por raeio do consenso geral para as câmaras

disponíveis comercialmente.

Como foi demonstrado no § 2.2 e apresentado em

resumo na Tab. 3.1, os limites máximos de variação de todos os

testes realizados com a câmara proposta estão dentro dos es_

pecificados pela IEC,TC-62(1974) para uma câmara padrão ter

ciãrio. Deve ser enfatizado, no entanto, que a não disponibi-

lidade de equipamentos sofisticados e adequados para determina

dos testes, como,por exemplo,o de temperaturae umidade, impediram

sua realização rigorosamente de acordo com as recomendações.

Entretanto, uma avaliação cuidadosa destes testes, aliada ao

bom senso, indica que os resultados para este teste especíH

co não deve ultrapassar os limites máximo de variação des_



(1) l de corrente de ionização na câmara

(2) l de corrente de ionização produzida na mínima taxa de exposição

Quantidade de Alcance Característica
Limites de Variação

( IEC. TC-62 )
ano ano

Influência Associado de Desempenho Padrão 2 (t)Padrão 3 (%)

Câmara IRD

( i )

Qualidade da
Radiação

Tamanho

de

Campo

Rotação

Inclinação

Tempo

de

Estabilização

Fuga induzida
Pela Radiação

Taxa de
Exposição

Mudança na
Pressão

Temperatura

2ramAl-2,5mmCu
C.S.R

(7x7)cm2até
(20x20)cm2

360»

+ 5»

15 min

3 s

2 R/min até
750 R/min

^21 até *10t

• 15»C-40«C

Resposta

Espalhamento
da Haste1

Fuga da Haste1

Resposta

Resposta

Resposta

Corrente de

Fuga2

Corrente.
Induzida

Resposta

Tempo de equi
líbrio

Resposta

+ 2

+_ 1

+ 0,5

1 0,3

+ 0,3

• 0,2

+ 0,2

• 0,2

1 0,2

10 s

• 0.5

t 3

t 2

• 1

+ 0.5

+ 0.5

± 0,5

+ 0.5

1 0,5

+ 0,5

10 s

+ 1,0

r

+ 1,5

• 0.2

+ 0,8

+ 0.3

• 0,4

• 0.2

• 0.2

• 0.2

± 0,2

4.5 s

• 0,1

«o



CÂMARA
PRECISÃO

(D

DEPENDÊNCIA
ENERGÉTICA

(39keV-1250keV)

ALCANCE DA TAXA
DE EXPOSIÇÃO

(P./min)

VOLUME

(cm3)

IRD

PTW

(1976)e(1980)

B. FARMER

(1980)

< 1

<1

1,5

+ 3

1,6

2 - 700

1 - 390

0,46

1,0

0,6

(SI
I

TAB: 3.2 - ALGUMAS ESPECIFICAÇÕES DE INSTRUMENTOS

PADRÃO - TERCIARIO
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critos na norma.

A Tab.3.2 mostra algumas das principais espe

cificações da câmara IRD-002/001 ̂ e de outras câmaras padrâo-

tercilrio. Como pode ser observado, a câmara proposta poŝ

sui características semelhantes às das disponíveis comercial^

mente.

A Tab.2.5 demonstra a estabilidade tanto a

curto como a longo prazo das câmaras IRD-002/001, NPL-2561/168

e PTW-181021. As incertezas para os testes realizados com a

câmara IRD-002/001 estão relacionadas ao sistema de medida

( câmara de ionização + electrômetro •»• fonte padrão ). O

electrõmetro utilizado não possui uma tecnologia tão avan

cada se comparada a dos padrões secundários utilizados. Des_

ta maneira, pode-se concluir que além da câmra IRD-002/001

possuir estabilidade tanto a curto como longo prazo, estes

valores podem ser comparados aos obtidos com as duas cama

ras padrão-secundãrio.

A câmara IRD-002/001 foi utilizada apenas em

laboratório, não havendo dados sobre o seu comportamento em

condições normais de utilização rotineira no campo. 0 prosse

guimento natural deste trabalho será o envio de algumas cama

ras a diferentes centros para futuras avaliações e novas con

clusões.
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Finalizando, a construção da câmara IRD-002/

001 abre perspectivas para a fabricação não só de outros

tipos de câmara de ionização onde os limites máximos das

quantidades de influência são maiores ( por exemplo, na ra

diologia ) , como também para a fabricação de câmaras de

transmissão, além da construção de padrões nacionais em

futuro próximo.
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APÊNDICE - A

SATURAÇÃO NA MEDIDA DA IONIZAÇÃO

Para câmaras cavitárias com geometria esférica

ou cilíndrica, uniformemente irradiadas com uma taxa constan

te de exposição, a curva de saturação pode ser construída em

função da variável adimensional e, da ia por: (BOAG.1968)

m {K2 ( a - b ) 2 /q}
Eq.A.l

onde (a-b) é o espaçamento entre os eletrodos (Fig.A.l), V a

voltagem de coleta (volts), £ a intensidade de ionização

(esu.cm .s ), m uma constante que depende do tipo e da den

sidade do gás, e K um fator de forma dado por: (BOAG,1968)

J (a/b) • 1 Ln (a/b) *
= ]/ . Eq.A.2

cl1 r (a/b) - 1 2

b ^



FIG: A.I - y-SPAÇAMENTO ENTRE OS ELETRODOS DC UMA CÂMARA
COM GEOMETRIA CILÍNDRICA OU ESFÉRICA
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A Fig.A.2 mostra a curva dos fatores de for

•». *cil ( geometria cilíndrica ) e K e s f ( geometria esféH

ca ), en função da razão a/b.

A eficiência de coleta de íons F(e), pode ser

representada com exatidão adequada pela formula: (ICRU.1964)

F(c) = Eq.A.4

Para o ar nas condições de 760 mm Hg e 20°C, a constante m

assume o valor 30 (B0AG.1968). A curva de eficiência de cole

ta F(c) em função da variável adimensional £ ê mostrada na

Fig. A.3.

No caso de feixes pulsados de radiação, cuja

duração é pequena comparada com o tempo de coleta de íons, /

uma variável adimensional apropriada é empregada,

y.K2( a - b ) 2 . r
u * Eq.A.5

onde r é a densidade de carga por pulso (esu/cm ) . Neste c£
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so.a eficiência de coleta de íons será dada por:

1
F(u) = Ln ( \ • u ) Eq.A.6

v

Para o ar nas condições de 760 un Hg e 20 °C, u assume o va

lor entre 1000 e 1250 ( V.cm.esu"1) (BOAG.1968). A curva da

eficiência de coleta de íons F(u) em função da variável adi-

mensional u ê mostrada na Fig.A.4.

Câmaras que incluem geometria cilíndrica e es_

férica podem ser tratadas considerando-se a eficiência de C£

leta em cada região separadamente e em seguida adicionando-/

se as correntes de cada região.

Para o caso da recombinação geral, experimen-

talmente, a corrente de saturação pode ser obtida por extra-

polação I/V=0 ou I/V *Q em um gráfico de I versus l/V ( ra

diação pulsada ) ou l/V ( radiação contínua ), onde I e a

corrente de ionização medida e V o potencial de polarização

(HOLT,1978).



J.00

0,98

0.96

0,94

3

LU

<

CO
LE

T

LU

u
2*.
CU

u
LU
LU

0 , 9 0

0 , 8 8

0 , 8 6

0 ,84

0 ,82

0 . 8 0

0 , 7 8

0.76

— • — .

1 — ^

\

N

\

\

\

\

•

\

\

\

f

1'
9

\

0,01 0,1 VARIÁVEL ADIMENSIONAÍ. fu) 1,0

i
•^

o
4»
I

FIG:A.4 - EFICIÊNCIA PI- COLRTA Dl- TONS l«- IWA CÂMARA IW. IONIZAÇAO UXPOSTA
A RADIAÇÃO PULSADA U1 RINCÃO PA VARlAVTJ, ADTMENSIONAL u



APÊNDICE - B

DEPENDÊNCIA ENERGÉTICA

Um dosímetro é independente da energia quando

sua indicação fornece o valor correto da quantidade em ques_

toes tais como exposição, taxa de exposição e dose absorvida,

independentemente da energia da partícula ou de fóton da radia-

ção. Entretanto, um detector de um dosímetro, que fornece /

uma indicação proporcional a quantidade de dose produzida, /

não pode por si só ser dependente da energia se o efeito

físico mensurável for proporcional ã quantidade /

de dose e, na pratica, faz-se uso somente de tais efeitos.

Portanto, pode-se falar somente em dependência ou independên

cia energética quando a indicação do dosímetro for compara-

da com uma quantidade de dose produzida em um material pa

drão, por exemplo, no ar, para medidas da ionização, ou, em

grafite, para medidas de dose absorvida com calorímetros.

A dependência energética é proveniente da dî

ferença entre os efeitos físicos produzidos pela radiação /

dentro do material do detector e na substância padrão. Estes

efeitos podem ser descritos por vários coeficientes, tais co

mo: coeficiente de atenuação, coeficiente de absorção de ener
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gia para fótons.ou pelo poder de frenamento para elétrons e ou

trás partículas carregadas, ou ainda pela seção de choque para

neutrons nos diferentes nuclídeos dos materiais. De um modo

geral a dependência de um dosímetro é avaliada pela sua cali.

bração (APÊNDICE-C).



APÊNDICE - C

CALIBRAÇAO

A calibração de um dosímetro em termos de ex
Y

posição é a determinação do fator de calibração F_ = -*—, on
C Li ~

de X é a exDosição real e L a do instrumento. Negligenciando-se a

produção de "bremsstrahlung" pelos elétrons secundários, a

exposição ê igual ao quociente da carga elétrica dQ dos /

Ions de um sinal produzidos por elétrons secundários (ES) em

um volume elementar dV no ponto de medida no ar sob condi^

ções de equilíbrio eletrônico secundário (EES) pela massa dm

de ar dentro de dV, isto é, X = — .
dm

0 fator de calibração (F ) ,é determinado ine

dindo-se a exposição X com um dosímetro padrão e L com o do

símetro a ser calibrado. Geralmente X e L não possuem o mes_

mo valor, isto é F difere da unidade. Isto pode ser devi

do ã condição para a produção de elétrons secundários que

realmente contribui para a exposição no volume sensível do

dosímetro ser diferente da condição que teria que existir /

para a exposição real. Para a exposição real, todos os elé-

trons secundários devem ser produzidos no ar e no ponto de
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medida numa condição de equilíbrio eletrônico. No dosímetro

a ser calibrado, entretanto, os elétrons secundários sâo

produzidos em materiais equivalentes ao ar. Para a mesma ra

diação primária, a densidade d-e fluxo dos elétrons secunda

rios ê diferente daquela no ar, devido ã dependência da

produção e frenagem("slowing down") dos elétrons secundãri

os de acordo com o tipo de material. Neste caso o equilí-/

brio eletrônico secundário não pode ser atingido. Além di£

so, a radiação primária é atenuada e a radiação espalhada é

produzida por todas as partes do dosímetro ( por exemplo,

parede haste, etc.) no campo de radiação, isto é, o campo de

radiação primária no ponto de medida é influenciado pela

presença do dosímetro. Outros motivos para a diferença en

tre X e L incluem, por exemplo, perda por recombinação de

íons na câmara a ser calibrada, não corrigida, que pode ser

dependente da taxa de dose, condições ambientais ( tempera

tura ambiente, umidade, etc.) e influências da fonte de a H

mentação.

Em linhas gerais, o fator de calibração F de

pende das condições de medida, da calibração ( por exemplo,

energia dos fõtons direção da incidência da radiação, dose,

taxa de dose, clima) e, portanto, o valor de F é estrita-

mente válido apenas para as condições da calibração. Se hou

ver diferenças entre as condições de medidas para a calibrjj

ção em um experimento, deve-se verificar se elas são de
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consequências desprezíveis antes de se usar X = F .L para

determinar a exposição. A significancia de tais diferenças /

serão apresentadas com base na dependência de L com a ener-

gia dos fótons, direção da radiação incidente,etc. Se as

diferenças provam ser significantes, F deve ser modificado/

por correção,ou redeterminado para as condições de medidas

no experimento.

Existem muitos métodos de calibração apropri

ados para determinados medidores de dose de radiação. Dois

destes métodos serão apresentados a seguir juntamente com

os fatores que os influenciam e alguns detalhes considerados

relevantes.

(i) Calibração Ponta-a-Ponta ("Tip-to-Tip")

Neste método as duas câmaras de ionização a

serem comparadas são colocadas lado a lado no feixe de radia

ção e irradiadas simultaneamente (Fig.C.l). Desta maneira,pa

ra radiações produzidas por maquinas de raios-X, as flutua-

ções do seu rendimento e o efeito de abertura e fechamento /

do obturador são compensados. No entanto, neste método de

calibração, é necessário que as duas câmaras sejam intercam-

biadas para compensar qualquer heterogeneidade do feixe de



O
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FIG:C.I - MONTAGEM DE UM SISTEMA PARA CALIBRAÇAO PONTA-
. A-PONTA (SSDL-GSF-MUNCHEN)
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radiação, e especialmente em decorrência do efeito Heel. Ape

sar desse método ser prático, §5 se deve utiliza-lo.©o caso

de duas câmaras idênticas ou muito semelhantes,pa

ra que na presença do feixe, as radiações espalhadas recebi^

das pelas duas câmaras sejam idênticas.

(iii) Calibração por Substituição

Este método é adequado para a calibração de

qualquer câmara em comparação com outra qualquer. Para fei_

xes de radiação gama, a realização de verificações esporádi-

cas da taxa de exposição pode ser suficiente para os propó-

sitos de calibração. Para raios-X, entretanto, ê necessária

a colocação de uma câmara monitora no feixe de radiação para

expressar a leitura da câmara irradiada em termos de leitura

do monitor. A resposta do monitor não deve ser excessivamen

te dependente da qualidade da radiação e sua reprodutibiH

dade deve ser extremamente boa.

Na calibração por substituição, (Fig,C2), as

duas câmaras a serem comparadas ocupam a mesma posição no

feixe de radiação, portanto, . não é importante que o feixe

seja uniforme Porém, como estas câmaras não estão fi

sicamente juntas, mudanças na temperatura da sala podem afe
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tâ-las desigualmente, e. podem ocorrer mudanças na pressão en

tre una irradiação e a seguinte. Apesar de trazer maior in

certeza no posicionamento, e de levar em consideração

as flutuações do feixe, este método tem sido utilizado para

a calibração de câmaras nos laboratórios de padronização.

A calibração é efetuada,por meio de uma expo

sição controlada usando-se o feixe de radiação diretamente /

na câmara-padrão e, então, determinando-se a exposição real

X na posição correspondente ao centro da câmara-padrão. A

câmara-padrão ê então removida e a câmara a ser calibrada é

posicionada com o seu ponto de referência na mesma posição /

que o da câmara-padrão. Exposições idênticas são realizadas

e a leitura média no instrumento L pode ser associada a da

câmara-padrão por:

L. F Eq.C.l
CE

onde F é o fator de <:alibração para a energia da radiação E

Em trabalhos de rotina, a câmara de ioniza-/

ção não será usada necessariamente nas mesmas temperatura e

pressão em que foi calibrada, o que mudará a massa de gás /

dentro da câmara e, por conseguinte sua sensibilidade. £
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IRRADIAÇÃO DQ PADRÃO
CÂMARA*PADRÃO

COLIMADORES \

CÂMARA MONITORA

OBTURADOR

FILTROS

CÂMARA A SER CALIBRADA

IRRADIAÇÃO DA CÂMARA A SER

FIG. C.2 - ESQUEMA OE UM SISTEMA PARA CALIBRAÇAO POR
SUBSTITUIÇÃO
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usual se estabelecer tin» valor apropriado para o fa

tor de calibraçio, especificando os valores dos padrões de

temperatura e pressão. Tipicamente, eles são 20 °C e

' 60 imHg.

Existem dois tipos de fontes de radiação que podem ser

usadas para se avaliar a resposta de instrumentos para ener

gias a partir de alguns keV até 300 keV: fluorescência de

raios-X, e o uso de filtração pesada em feixes de raios-X, /

técnica mais comumente utilizada.

0 espectro teórico resultante de um tubo de

raios-X que opera a um potencial constante apresenta uma va

riação linear na intensidade (IAEA,1971),(curva A, Fig.C.3).

Entretanto, na prática, a filtração inerente do alvo, da ja

nela do tubo e preferencialmente do refrigerante do tubo, ab

sorve parte das energias mais baixas deste espectro. Um es_

pectro típico obtido com filtração inerente é mostrado como

o da curva B Fig.C.3. Em termos práticos este tipo de es

pectro não é representativo, devido â larga distribuição /

da energia dos fótons.e em muitas aplicações a taxa de ex

posição dever ser muito alta. Adicionando-se filtros no

feixe de radiação, estes reduzem significativamente a largu-

ra do espectro ( curva C, Fig.C.3) por absorverem os com

ponentes dos fõtons de mais baixa energia, onde o efeito /

fotoelétrico ê predominante. Como resultado, obtém-se um es
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A - curva sem filtraçao

v.z

B - curva com filtraçao
inerente

C - curva com filtraçao
total

FIG: C.3 - ESPECTROS CONTÍNUOS TÍPICOS DE
TUBO DE RAIOS-X

ENERGIA
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pectro estreito e uma taxa de exposição baixa, mais úteis pa

ra a calibração de instrumentos medidores de radiação.

Todos os sistemas dosimétricos para medidas

de radiação ionizante são, em algum grau, dependentes da

energia. Vários fatores de calibração são, entretanto, usu-

almente fornecidos pelos laboratórios de padronização para

os diferentes espectros de f5tons. Filtrações leves ou fil̂

trações pesadas em feixes de raios-X influenciam fortemente

a curva de dependência energética de um detector (BURGKHARD,

1978) e (DREXLER.1980) . Já que a calibração de um medidor de

radiação realizada com filtração leve pode mascarar a sua

resposta, como mostra a Fig.C.4, é recomendada a utilização

de uma filtração pesada para os propósitos de calibração.

Os espectros de raios-X "bremsstrahlung" são

comumente caracterizados pela quilovoltagem através do tu

bo de raíos-X, pela filtração adicional e pela camada se

mi-redutora. Alguns laboratórios também especificam outras

quantidades, tais como o coeficiente de homogeneidade ( ra

zão entre a primeira e a segunda camadas semi-redutoras ) e a

energia média ou energia efetiva ( comumente definida como a

energia de fótons de um feixe monocromático com uma camada

semi-redutora idêntica ). Estas especificações são suficien-

tes para muitas aplicações. Em alguns casos, entretanto, a
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distribuição espectral de fótons do feixe de raios-X usado

deve ser conhecida (SEELENTAG.1979), como por exemplo, em

muitos modelos teóricos de cálculo em conexão com experimen

tos irradiados.

Qualidades típicas de radiações envolvendo es_

pectros largos e estreitos recomendadas pela ISO(1973), na

faixa de raios-X convencional, são apresentadas na Tab.Cl.

Nas mais altas energias, a calibração de dosíme

tros clínicos realizada nos laboratórios de padronização é

geralmente feita com unidades de Cesium-137 (0,66 MeV), Co

balto-60 (1250 keV) e raios-X de 2 MV.



ENERGIA E r a I
ESPRTWO T1VA

(keV)

33
48
65
83

ESTREITO }??
lio
161
205
248

45
58
79

LARGO j ® *

169
202

RESOLUÇÃO

30
36
3J
28
27
36
32
30
34

48
54
57
5 b
58

58
58

ALTA TENSÃO

(kV)

4 0
60
80

100
120
150
200
250
300

60
80

110
150
200

250
300

RLTRAÇAO ADICIONAL*

Pb Sn

1 , 0
2 .5

1 ,0 3 . 0
3 , 0 2 , 0
5 , 0 3 , 0

1 . 0
2 , 0

4 , 0
6 . 5

(mm)

Cu

0 , 2 1
0 , ft
2 ,0
5 , 0
5 ,0

2 , 0
-

0 . 3
0 , 5
2 ,0

PRIMEIRA
CSR

(iranCu)

0 , 0 9
0 , 2 4
0 , 5 9
1,16
1 , 7 3
2 , 4
3 , 9
5 ,2
6 . 2

0 , 1 8
0 , 3 5
0 , 9 4
1,86
Ml
4 , 3
5 ,0

•3
I

• A filtração adicional inclui em cada caso a
a filtração inerente ajustada paru 4 mm Al

TABM.M - QUALIDADES Dl: RADIAÇÃO RECOMENDADAS IM;LA
1 S O ( ] 9 7 3 ) PARA A CAUBRAÇAO DE DOSlMITROS



APÊNDICE - D

ISOLAMENTO

As três substâncias naturais mais adequadas pa

ra o isolamento em câmaras de ionização são: o ímbar, o

quartzo e o cerium. Atualmente muitos plásticos sintéticos

desenvolvidos têm sido utilizados (BOAG.1968) especialmente o

lucite, o polistirene, polietileno, o náilon, o politetrafluo-

retileno (PTFE,teflon), filmes de mylar e o politrifluo-raono

cloretileno (Kel-F). Mais recentemente um novo material , o

politriclorofluoretileno (PTCFE) , foi introduzido para o iso

lamento de câmaras de ionização (AIRD,1972).

As considerações práticas usualmente regem a

escolha do material isolante, e, de um modo geral, três parâ-

metros são considerados: (i) a condutividade de equilíbrio

induzido, (ii) a condutividade estática e (iii) o tétano de re

juvenescimento. Já que o tempo de rejuvenescimento é mais im

portante que a condutividade do equilíbrio induzido (FOWLER,

1968), a escolha de um isolador para aparelhos radiológicos

pode ser resumida como na Tab.C.2.
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COXDUTIVIDADE EQUILÍBRIO DA TEMPO DE REJUVENESCIMENTO
E S T^T I C A CONDUTIVIDADE PARA O EQUILÍBRIO DA CON

INDUZIDA PARA DUTIVIDADE INDUZIDA

(Ohm.cm) -1 8 R/min

(Ohm. cm)

IO"1 9

-1 (Ohm. cm)-1
10"20

(Ohm. an) -1

Poliet i le
no 10

Ambar 5x10"""

r xl0
-20

10-1"

0

12 min

3 h

2 h

Polistire
no
Perpex

P.T.F.E.

Politeno

10 "

io" :o

2xl0-20

5xl0"21

7x10-19

8x10
-17

8x10-r
5x10-16

50 min 500 h

1400 h 15400 h

5000 h +

330 h 3500 h

+ A condut ividade e s t á t i c a é maior que 10
-20

TAB:C2 - CONDUTIVIDADE ESTÁTICA E INDUZIDA E
TEMPO DE REJUVENESCIMENTO DE V.ÍRIOS
MATERIAIS (20°C e 8 R/min)



APÊNDICE - E

SISTEMA DE GUARDA

Em qualquer projeto, algumas espécies de su

portes isolantes devem existir entre os dois eletrodos. Devi

do às correntes de ionização típicas em muitas aplicações se

rem extremamente pequenas (-10 A ou menos), a corrente de

fuga através desses isolantes deve ser mantida muito pequena.

Para manter esse componente abaixo de 1% de uma corrente de

ionização de 10~ A, para uma voltagem de 100 V a resis-

tência do isolante necessitará ser maior que 10 Ohm ^

DA,1981). Apesar de ser possível encontrar materiais com re

sistividade suficientemente alta para satisfazer esse crité

rio, a fuga através da superfície do isolante devido a ab

sorvedores e outras contaminações sempre representa uma

diminuição na resistência. Um desenho diferente é portanto '

freqüentemente usado em aplicações com corrente baixa, em

que um sistema de guarda é empregado para reduzir os efeitos

de fuga.

Um diagrama ilustrando o uso de um sistema

de guarda é mostrado na Fig.E.l. 0 isolante é agora secciona



sul ;t ilo r ox terno i s o I ,ulo r i ii 11' i n o
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e l e t rodo externo

I-III: li.I - DIAGRAMA ILUSTRATIVO DO USO Mi UM SlSTliMA
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do em duas partes, uma parte separando o anel de guarda do

eletrodo negativo, a outra parte separando o anel de

guarda do eletrodo positivo. Dessa forma, a corrente de fu

ga que é adicionada ao sinal ê grandemente reduzida em coin

paração ao caso em que não se usa o anel de guarda.

Em alguns casos, a corrente de fuga através

destes isolantes é desprezível quando comparada com a cor

rente a ser medida. Quando isto ocorre é possível a coloc^

çio do anel de guarda aquém do volume sensível da câmara,

constituindo o que se chama de câmara semirguardada. Uma das

vantagens deste artifício, é que se ocorrerem variações entre

os potenciais de guarda, eletrodos externo e central, en

tão o volume efetivo da câmara não será alterado e a pre_

cisão do sistema se manterá constante.



APÊNDICE - F

EFEITO DE POLARIDADE

Observa-se muitas vezes que a corrente coleta

da de uma câmara de ionização exposta *a radiação de intensi-

dade constante varia quando a polaridade do potencial cole

tor é invertida. Existem algumas possíveis causas para tais

efeitos de polaridade, dentre estas as seguintes(ATTIX,1968):

(i)Presença de forças eletromotrizes de contato

térmico no circuito de medida;

(ii)Em câmaras de ionização cilíndricas ou esféri

cas, a distribuição da carga espacial depen-

de da polaridade do eletrodo central, devido

âs diferentes mobilidades dos íons positivos

e negativos, conduzindo a diferenças na efici

ência de coleta. 0 erro serã minimizado au

mentando-se a voltagem de coleta, mas não se

ri eliminado tomando-se o valor médio entre

as duas correntes correspondentes respectiva-

mente à polaridade positiva e negativa.
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(iii)Variação no volume ativo da cantara de ioniza

ção devida a distorção da carga espacial no

campo elétrico no gás. Para este caso, toman

do-se o valor médio entre as duas correntes

do coletor correspondentes*as polaridades po

sitivas e negativas, uma curva de saturação

acurada pode ser obtida, e o erro será redu-

zido aumentando-se a voltagem de coleta.
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ANEXO I

COMPONENTES DA CÂMARA IRD-002/001
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