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RESUMO

Em nosso novo dosímetro pessoal substituí-
mos • geometria plana nos -filtros metáli-
cos por outra mais favorável. O método d*
avaliação desenvolvido baseou-se na combi-
nação linear das respostas sob o* vários
filtros, p*rm que, a dose avaliada dependa
o quanta menos da incerteza associada à
energia do feixe. Testamos esse método,
simulando campos de energia mista, e obti-
vemos um desvie médio de (11 1 5)% e des-
vios inferiores a 20% em todo o intervalo
de calitoraçfco.

INTRODUÇÃO

As metas iniciais que delinearam o desen-
volvimento de nosso novo dosimetro termo-
luminescente, para dosimetria pessoal,
foram» a reduçko da dependffncía angular
pela substituição da geometria plana dos
filtros por uma outra mais favorável, e o
desenvolvimento do método de avaliação de
doses pela combinação linear das respos-
tas (em funçfeo da energia do feixe) sob os
vários filtros [2], dessa forma, é possí-
vel avaliar a dose sem que seja necessário
determinar a energia com grande exatidão.

Per regrestko linear múltipla [3], entre
as curvas oe dependfncia energética dos
vários filtros, obtemos a combinação line-
ar que menos varia com a energia, e depen-
dendo dos filtros utilizados, a combinação
linear resultante poderá, ou nfo, ser sa-
tisfatória. Tanto melhor será essa expres-
são linear quanto menos vmrímr ao longo do
intervalo de energias considerado.

Esse método de avaliação torna-se interes-
sante quando irradiamos dosimetros pesso-
ais em campos de energia mista e com ângu-
los ÚP incidência variados, pois, nesses
casos, a incerteza associada á energia
avaliada aumenta.

Até o presente momento neo foi feita a ca-

ract.erizaçfeo da dvpendfncia angular do no-
vo dosimetro, para assim, poder-se avaliar
o quanto a nova geometria dos filtros se-
ria mais vantajosa que a geometria plana
convencional.

MATERIAIS

O porta-sensores (caixa plástica externa)
foi desenvolvido em poliestireno de alto
impacto. 0 sistema de fechamento permite
que a etiqueta de identificação do usuário
sirva como lacre de garantia da qualidade
do serviço prestado.

0 dosimetro baseia-se em trffs pastilhas
termoluminescentes de CaSO«iD/ • PTFE,
produzidas no IPEN-CNEN/SP Cl], sob os
filtrost l,3mm de poliestireno de alto im-
pacto (filtro PL), o anterior com um fil-
tro adicional de 0,40mm de cobre (filtro
Cu), e o primeiro com um filtro adicional
de 0,90mm de chumbo e mais outro de 0,40mm
de cotre (filtro PbCu).

Para os filtros mais densos ( os filtros
metálicos ), onde a dependfncia angular em
filtros planos é mais significativa, uti-
lizou-se a curvatura representada na figu-
ra 1.

Dentro do porta-sensores temes o porta-
filtros (desenvolvido em PVC rígido de
0,23mm), e dentro deste as pastilhas se-
guem seladas em lona piestica preta de
0,19m*. 0 porta-filtros tem dupla finali-
dade, a de fixação dos filtros metal cos e
a de posicionar cada pastilha no centro
geométrico de cada conjunto ( anterior
• posterior ) desses filtros.

MÉTODOS EXPERIMENTAIS

As pastilhas receberam o tratamento térmi-
co dé 300*C/lSmin antes de cada irradia-
ção. Utilizou-se um leitor Teledyne 7300C
e as respostas foram analisadas por êrw
integrada de 150 á 270-C. Os dosimetros
foram irradiados com raios x de espectro
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iitrrito nas energias de 26, 33, 48, 65,
83, 118, 1.63, 205kev e, com os raios gama
do "'Cs e do ^ C o .

RESULTADOS

Foi n c o i M d o o melhor «juste (Regressão
Polinomial C3] I , para catí* filtro ,
ln(Respo*ta relativa «o '"Co) x In (E), e
até grau cinco em In (E), onde E * a ener-
gia do feixe incident*. As curvas estko
representadas por linhas tracejadas nas
figuras 2a e 2b. Pmr» os filtros de PL e
Cu os ajustes foram satisfatórios, mas pa-
ra o filtro PbCu, devido a variação brusca
da resposta nas energias próximas do raio
H característico do Pb, nko o foi.

Dado • número reduzido de energias dispo-
níveis e bem caracteriiadas de raios x, o
que compromete a qualidade dos ajustes,
optou-se pelas curvas representadas cem
linhas cheias nas figuras 2a e 2b.

Utilizando-se dessas curvas (PL(E), Cu(E)
e PbCu(E)), pelo Método da Regressão Li-
near Múltipla, buscamos uma funç*o V

do tipo :

Y(E) « A*B.PL(E)+C.Cu(E)*D.PbCu(E), (1)

tal que, esta tenha a mínima variaçko com
a energia E. Assim, e assumindo alguns va-
lores de partida para Y (por exemplo valo-
res próximos de um), pode-se chegar a uma
expressko conveniente.

Obteve-*» para expressko (1) :

A - 0,39318 i B - 0,003333 ; C » - 0,00320
e D » 0,42112

0 gráfico de Y(E)
do na figura 3.

ln(E) está representa-

Seja COMB * B.L*U + C.LCu • D.Li»»cu> onde
Ln., L C u e Lf.Cu sko respectivamente as
leituras das pastilhas sob os filtros
PL, Cu e PbCu, corrigidas pelos fatores de
calibraçko na energia do *°Co. Dessa for-
ma, a exposiçko X(Y(E)) * dada por :

X(Y(E) ) * C0P1B/(Y(E) - A), (2)

Substituindo Y(E) pelo seu valor médio
<Y (E)>, ou por um outro valor próximo
(Y0) que seja mais conveniente, teremos
uma expressko única independe da energia.
Para Y0 » 0,962 obtivemos os desvios de
X(YO), em relação a X(Y(E)), inferiores a
20'/. em todo o intervalo de calibraçko
(de 26 at* 1250keV).

avaliar o comportamento de método em

rampos de energia mista foram simuladas
várias combinaçftes de energias. Cada ener-
gia de calibraçko foi combinada ae 100%,
907., ate 107. com as restantes. Foram cal-
culados os desvios esperados na exposiçko
avaliada utilizando a expressão indepen-
dente com a rri»rgi*, X(YO), e também para
a outra expressão, X(Y(<E>)), corrigida
para cada energia avaliada (<E>).

Sejam dois filtros i e j ; a a porcen-
tagem com que o dosimetro foi irradiado
na energia El, e (1-eO a porcentagem na
energia E2, entko a relação esperada para
o quociente entre as respostas desses fil-
tros será :

i,j )
o.Di(El) + (l-a).Di(E2)

a.Dj(El) • (l-a).Dj(E2)
(3)

onde Di(E) e Dj(E) sko os valores das cur-
vas de dependfncia energética na energia
E, para os filtros i e j respectivamente.
Comparando com a funçko Wt(i,j) »
Di (E) / Dj (E) obtemos a "energia efetiva
avaliada" E para a relação W(i,j).

Com as trís relaçdes independentes M(i,j)
obtemos os valores das energias com as
quais pode-se calcular <E>.

Sejam as exposições:

XI « a , na energia El, e

X2 « (1-a), na energia E2,

entko da expressko (2) obtemosj

COMB(El) - a.(Y(El)-A), e

C0MB(E2) « (l~a).(V(E2)-A).

Sendo

C0nB(El,E2) » COMB(El) * C0MB(E2),

entko da expressko (2) obtemost

• COMB(E1,E2) (4)

para cada <E>, e a expressko única para
todas as energias)

XO(YO) - COMB(E1,E2) / (Y0 - A), (3)

As combinações efetuadas resultaram em 413
campos de rn*rçié mista, com as •nmrqi**
efetivas avaliadas, <E>, variando de 26
at* 1250k*V.
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Método 1

Utihí»nüo-se a expressão I5> octeve-se u«
dtivio médio (nos 415 pontos; de: (11 1
5)7., sendo que, nenhum dos desvios ultra-
passou 20'/..

Método 2

Utilizando-se a expressío (4), cerca de 97.
das energias combinadas resultaram em
desvios superiores a 207., embora, o desvio
médio tenha sido: (7 t 6)7..

Método 3

Para <E> < 43 keV e <E> > 600 keV, que
correspondent a combinações basicamente de
uma única energia, a expressão (4) apre-
sentou em geral menores desvios. Então se
combinamos a expressão (4) para <E> < 43
keV e <E> > 600 keV com a expressão (5)
para as energias restantes, onde temos um
efeito mais significativo do campo misto,
obtemos um desvio médio de ( 10 ± 5)7. e to-
dos os desvios menores que 207..

Fig. 1 Corte Transversal
Metalicos.

dos filtros

CONCLUSÕES

0 método 3 de avaliaçSo se mostrou muito
satisfatório. Com esse novo procedimento
de avaliação, mesmo considerando combina-
ç6es bem adversas de energias, ob ti vemos
desvios inferiores a 207. em todo o inter-
valo de calibrjçlo.
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Fig. 2a - Resposta sob o filtro de Cu.
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Fig. 3 - ConbinaçSo linear das respos-
tas (V) dos f i l t ros PL, Cu c
PbCu, • • funçllo da energia,
obtida pelo Método da flegres-

Linear Múltipla.
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