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RESUMO

ESTUDO DE DETECTORES SEMICONDUTORES

COM APLICAÇÃO EM RAIOS X DIAGNÓSTICO

César Marques Salgado

Orientadores:

Agosto/2003

Claudio Carvalho Conti, D. Sc.

Paulo Henrique Bastos Becker, M. Sc.

Este trabalho VIsa estudar possíveis procedimentos para a detenninação de

espectros de fótons, gerado por um tubo raios X, utilizados em diagnóstico médico

(RXD) que opera na faixa de 20 a 150 kV, pennitindo, assim, o estabelecimeIto mais

preciso das qualidades dos feixes de RXD, contribuindo para diminuir as incertezas nos

processos de calibração de câmaras de ionização. Com esta finalidade, foram

selecionados dois tipos de detectores, um detector de telureto de cádmio e zinco (CZ1)

e outro de gennânio (HPGe planar). A interação do feixe de raios X com esses

detectores fornece uma distribuição de altura de pulsos (DAP) que não representa o

espectro verdadeiro de fótons incidentes, devido à presença de fótons escapes-K,

espalhamento Compton, e ao fato da eficiência de detecção diminuir abruptamente com

o aumento da energia dos fótons. Uma análise detalhada destes efeitos espúrios

envolvidos na detecção foi realizada com a utilização do código MCNP 4B (código

computacional para transporte de nêutrons e fótons) na modelagem dos detectores. Um

procedimento de desmembramento (stripping) é descrito para implementação em um

computador pessoal para o detector HPGe, obtendo assim, o real espectro de energia de

fótons do aparelho de raios X. As curvas de resposta do detector, obtidos por

modelagem, foram comparadas com dados obtidos experimentalmente, utilizando-se

fontes pontuais. A validade deste método é testada por comparação com os espectros

teóricos para as condições do tubo de raios X e, também, comparando-se os valores de

kenna no ar detenninados para este detector e medidos por uma câmara de ionização

padrão secundário.
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ABSTRACT

STUDY OF DETECTORS SEMICONDUCTORS

WITH APPLICATION IN DIAGNOSTIC X-RAYS

César Marques Salgado

Advisors:

August/2003

Claudio Carvalho Conti, D. Sc.

Paulo Henrique Bastos Becker, M. Sc.

This work aims an evaluation of procedures for photons spectrum determination,

produced by a X ray tube, normally used for medicaI diagnoses which operaton voltage

ranges from 20 to 150 kVp, to allow more precise characterization of the photon beam.

The use of spectrum analysis will contribute to reduce the uncertainty in the ionization

camera calibrations. For this purpose, two kinds of detectors were seected, a Cadmium

Zinc Telluride (CZT) and a planar HPGe detectors. The X ray interaction with the

detector's crystal produces, by electronic processes, a pulse high distribution as an

output, which is not the true photon spectrum, due to the presence K shell escape peaks,

Compton scattering, and to the fact that the detectors efficiency diminishes rapidly with

the increase of the photon energy. A detailed analysis of the contributing factors to

distortions in the spectrum is necessary and was performed by M:mte Carlo calculation

with the MCNP 4B computer code. In order to determine the actual photon spectrum for

a X ray tube a spectra stripping procedure is described for the HPGe detector. The

detector's response curves, determined by the Monte Carlo calcuh:tion, were compared

to the experimental ones, for isotropic point sources. For the methodology validation,

stripped spectra were compared to the theoretical ones, for the same X ray tube' s

settings, for a qualitative evaluation. The air kerma rate calculaed with the photon

sp:;:ctra were compared to the direct measurement using an ionization charnber, for a

quantitative evaluation.
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CAPITULO I - INTRODUÇÃO

o estudo das radiações ionizantes começou em 1895 com a descoberta dos raios X

por Wilhelm Conrad Rõentgen, enquanto estudava os raios catódicosl
. Bombardeando

um material com elétrons acelerados, Rõentgen observou que um outro tipo de radiação

era produzido, presumidamente pela interação de elétrons com a parede de vidro do

tubo utilizado nas experiências, com a característica de ser detectada fora do tubo.

Rapidamente, foram descobertas outras propriedades; tais como: a capacidade de

penetrar grandes espessuras de diversos materiais, de prodUlir fluorescência, e de

sensibilizar chapas fotográficas. Posteriormente estas radiações foram classificadas,

quanto a sua natureza, como radiações eletromagnéticas.

Em razão da propriedade de atravessar, com certa facilidade, os materiais de baixa

densidade, como tecidos biológicos, e de serem mais absorvidos por materiais de

densidade mais elevada, como os ossos, os raios X passaram a ser amplamente

utilizados para obtenção de imagens das estruturas internas dos corpos (radiografias), e

também são úteis na verificação da qualidade e na localização de defeitos estruturais em

peças e materiais.

Atualmente, é extensa a aplicação dos raios X: no tratamento do câncer superficial,

na tomografia computadorizada, no estudo da estrutura cristalina da matéria, na

indústria, dentre outros campos da ciência e da tecnologia. Embora, indubitavelmente, o

uso da radiação X propicie grandes beneficios, ela pode acarretar danos aos tecidos

biológicos.

Para a radiação ionizante, como para qualquer outro fenômeno fisico, é nocessário

definir grandezas e unidades que permitam estudá-Io de maneira qualitativa e

quantitativa. Para esta finalidade foi criada, em 1925, a Comissão Internacional para

Unidades e Medidas das Radiações (ICRU). Em 1928, em seguida, para definir critérios

e condições da utilização segura das radiações ionizantes maximizando os beneficios de

seu uso, foi criada a Comissão Internacional para a Proteção Radiológica (ICRP).

Dentre as fontes artificiais de radiação ionizante, a que mais contribui para a

exposição da população são os raios X utilizados em radiodiagnóstico (RXD). Nas

aplicações médicas, a irradiação de pacientes em exames diagnósticos, a princípio, é

considerada como beneficio direto recebido pelo paciente, ou seja, um diagnóstico

I Fluxo de elétrons em um tubo com descarga gasosa.



correto que auxilie o médico na condução do tratamento. Geralmente, quanto aos riscos

individuais, eles são quase sempre pequenos quando comparados com o beneficio do

diagnóstico, tomando justificável a dose recebida pelo paciente (UNSCEAR, 1993).

Em radiologia diagnóstica, na radiografia convencional realizada dentro de padrões

de boa qualidade, é necessário otimizar os procedimentos visando a melhor qualidade

da imagem (ICRP, 1977). Portanto, toma-se imprescindível o conhecimento preciso,

com confiabilidade, tanto das características técnicas do equipamento (propriedades das

radiações emitidas pelo tubo de raios X), como dos procedimentos utilizados nas

práticas, tais como: estudo da otimização de dose em paciente, qualidade da imagem

radiográfica, ca1ibração de dosímetros, qualidade do feixe, avaliação das condições do

tubo em diferentes apare1hos2 de raios X.

Os raios X aplicados ao radiodiagnóstico (RXD) são produzidos em equipamentos

onde um feixe de elétrons, emitido por efeito termoiônico de um catodo aquecido, é

acelerado por uma diferença de potencial aplicada entre o anodo e o catodo do tubo de

raios X. Um percentual destes elétrons é desacelerado, resultando na produção de

radiação de freamento ou, como é mais conhecida, radiação de bremsstrahlung, cuja

energia varia de valores mínimos (próximo a zero) até a energia cinética máxima dos

elétrons, que corresponde à maior diferença de potencial elétrico entre o anodo e o

catodo (JOHNS e CUNNINGHAM, 1983). Sobrepostos ao espectro contínuo, radiação

de bremsstrahlung, aparecem os raios X monoenergéticos característicos do material do

anodo, desde que os elétrons possuam energia suficiente para possibilitar sua produção.

Uma descrição mais detalhada encontra-se no Capítulo lI.

Deste modo, é fácil perceber que existem vários parâmetros que influenciam o

espectro de um feixe de raios X, tais como: a forma de onda do gerador de alta tensão, a

tensão aplicada no tubo de raios X, o material e a espessura da janela do tubo, o material

e o ângulo do alvo, os filtros adicionais, entre outros.

A determinação do espectro de energia dos fótons fornece um conhecimento

preciso do fluxo de radiação emitida por um tubo de raios X, que pode ser convertida

em uma medida dosimétrica (IEC 1267, 1994 e ISO 4037-1,1996). Portanto, o espectro

de energia dos fótons é fundamental para pesquisas científicas que usam feixes de raios

X para simular sistemas fisicos.

2 Diferenças podem ser encontradas mesmo em tubos iguaisdevido, por exemplo, ao tempo de utilização.
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Também, a disponibilidade destes espectros beneficia os estudos no campo de

radiologia diagnóstica, tais como: cálculo de dose em Jllcientes, calibração de

dosímetros e comparação de imagens radiográficas. Ainda propicia a determinação da

tensão aplicada ao tubo de raios X e rápida visualização do efeito provocado pela

filtração no espectro de raios X.

Embora muitos esforços científicos e tecnológicos tenham sido realizados para a

medição de espectros de raios X, este procedimento é, ainda hoje, bastante complexo.

Na espectrometria de RXD, é necessário limitar a taxa de fluência dos raios X, devido

às limitações dos detectores e ao tempo morto do sistema de espectrometria. Para

diminuir a intensidade do feixe pode-se, por exemplo, utilizar colimadores muito

estreitos, entretanto, devido às pequenas dimensões (áreas) destes colimadores, é

fundamental que se efetue um alinhamento preciso do feixe de raios X com o detector e

com o colimador. Os efeitos da utilização destes colimadores na medição destes

espectros foram analisados por KODERA, et aI. (1983).

No início do século, vários tipos de detectores, principalmente contadores a gás,

foram desenvolvidos após as observações iniciais dos raios X, entretanto, estes

detectores não forneciam informações detalhadas sobre as energias destas radiações.

Em 1948 surgiram os primeiros detectores cintiladores, principalmente o iodeto de

sódio (NaI), que já possibilitavam a medição dos espectros de energia, porém em razão

da baixa resolução apresentavam muitas limitações. Um grande avanço da

espectrometria de fótons X e y ocorreu no início dos anos 60, quando se tomou

disponível o detector semicondutor de germânio. O seu excelente poder de resolução

energética permitiu a separação de grupos de raios X e y considerados, até àquele

momento, "monoenergéticos" devido à impossibilidade de discriminação das diferentes

energias. Em conjunto com uma eletrônica associada de alto desempenho, possibilita a

medição da intensidade de fótons em função de pequenos intervalos de energia.

A espectrometria dos feixes de raios X utilizados em radiodiagnóstico (RXD) vem

sendo realizada desde a década de 60 com o uso de dtiectores semicondutores de

germânio (DREXLER e GROSSRAU, 1968, PEAPLE e BURT, 1969), continuando nas

décadas seguintes (FEWELL e WEAVER, 1974, BIRCH, 1976, SEELENTAG e

PANZER 1979 e LAITANO et aI., 1990).

Em 1979, o Instituto de Física e Engenharia em Medicina da Inglaterraa Associação

de Físicos Médicos da Inglaterra (IPEM) (BIRCH et aI., 1979) publicou um catálogo de

espectros de raios X calculados e validados por medidas experimentais realizadas com
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detectores de germânia, maiS recentemente estes dados foram disponibilizados em

mídia eletrônica.

Também no ano de 1979, o laboratório secundário Gesellshaft jür Strahlen und

Umweltforschung (GSF), publicou, também, um catálogo de espectros obtidos

experimentalmente a partir de medições de raios X com detecbres de germânia

(SEELENTAG e PANZER, 1979). A informação obtida por medida espectrométrica de

raios X é a distribuição de altura de pulsos (DAP). Devido aos diferentes processos de

interação dos raios X com o detector, alguns efeitos espúrios são inserida; no processo

de medição, desta forma, são necessárias análise cuidadosa da DAP e correções

pertinentes. Este procedimento é denominado "desmembramento" ~trjppjng). No

entanto, é dificil determinar experimentalmente todos os parâmetros necessários para

realizar estas correções. Para permitir a verificação da reprodutibilidade de condições

para a calibração de dosímetros, onde são apresentados espectros obtidos pelo

desmembramento da DAP, foram utilizados modelos matemáticos baseados no método

de Monte Carlo, modelando o detector e simulando os diversos mecanismos de

interação no processo de medição (SEELENTAG e PANZER 1979).

Estes trabalhos, SEELENTAG e PANZER, 1979 e BIRCH et al., 1979, são

utilizados como referências básicas em espectrometria de RXD.

No entanto, deve ser ressaltado que espectros têm sido obtidos com outros tipos de

detectores, tais como: barreira de superficie (PANI, et al., 1987) e fotodiodo de Silício

(AüKl e KOYAMA, 1989), mas que apresentam problemas de resolução energética e

de não linearidade de resposta com a energia do fóton incidente.

Contudo, o uso da tecnologia que envolve os sistemas de espectrometria com

detectores hiperpuro de germânia (HPGe) apresenta também alguns inconvenientes, tais

como:

• O equipamento é volumoso devido à necessidade de um tanque criogênico que

mantenha o detector à temperatura do nitrogênio líquido (196°C/77 K) durante a

operação.

• O sistema de espectrometria portátil, com tanque criogênico de menor volume,

necessita de reabastecimento constante, com pequena autonomia.

• O germânia possui número atômico relativamente baixo, o que implica em baixa

eficiência, necessitando assim de grandes espessuras de cristal.

• Alto custo do sistema espectrométrico (detector, resfriamento e eletrônica

associada).
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As pesquisas sobre detectores à base de materiais semicondutores com número

atômico e banda proibida relativamente elevados prosseguem, tendo como objetivo a

construção de detectores com volumes pequenos, mais eficientes e, sobretudo, que

possam operar à temperatura ambiente. Novas possibilidades têm surgido, destacando

se o telureto de cádmio (CdTe) (DI CASTRO, et aI., 1984, REDUS, et aI., 1994 e

EISEN, 1996), o iodeto de mercúrio (HgI2) e o arsenieto de gálio (AsGa)

(SCHLESINGER e JAMES, 1995).

O detector de CdTe possui alta eficiência, boa estabilidade e vem sendo utilizado

em espectrometria de radiações X e y, porém apresenta limitações tecnológicas de

cristalogênese (dimensões fisicas restritas) e da coleta dos portadores de carga, de modo

que é utilizado apenas em baixa energia (DI CASTRO, et aI., 1984). O efeito de coleta

incompleta de cargas é atribuído a impurezas existentes no interior do cristal que

produzem distorções nos espectros, prejudicando, assim, a sua resolução.

Para minimizar os efeitos de coleta incompleta de cargas, foi proposta, em 1975,

uma técnica que se baseia na discriminação de pulsos, descartando os pulsos cujo tempo

de subida são superiores a um valor pré-estabelecido (JONES e WOOLLAM, 1975). Se

por um lado melhorou acentuadamente a resolução, por outro reduziu a eficiência do

detector. Uma outra solução foi apresentada em 1992, com base em experimentos que

indicavam uma relação aproximadamente linear entre o tempo de subida do pulso e a

coleta incompleta de cargas. Inseriu-se um circuito eletrônico para compensar o efeito

de coleta incompleta de carga em função do tempo de subida do pulso (RlCHTER e

SIFFERT, 1992). Esta tecnologia permitiu melhorar a resolução, sem grandes perdas de

eficiência.

Concomitantemente, estudos experimentais demonstraram que detectores de CdTe

resfriados a temperaturas próximas a -30°C, com o uso de pequenas células Peltier,

apresentavam ainda melhor resolução (KHUSAINOV, 1992).

Além destas melhorias, outros circuitos eletrônicos foram incorporados para reduzir

a corrente de fuga e o ruído eletrônico do detector. Em 1994 foram desenvolvidas novas

técnicas de crescimento dos cristais de CdTe (MATHY, et aI., 1994) e, para melhorar a

resistividade do cristal, foi introduzido zinco (REDUS, et aI., 1994). Com estes

aperfeiçoamentos obteve-se uma resolução de 1,3 keV para o pico de 122 keV do 57Co,

muito próxima da resolução dos detectores HPGe (0,9 keV para esta mesma energia). O

detector CdTe com zinco (CdZnTe) encontra-se disponível no mercado, porém com

dimensões fisicas bastante limitadas.
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A substituição dos detectores HPGe na espectrometria de feixes de raios X por um

outro detector que não apresente os mesmos inconvenientes pode se tomar uma

contribuição para o controle da qualidade dos feixes de raios X utilizams no

radiodiagnóstico.

Na década de 90, no Instituto de Radioproteção e Dosimetria (lRD), iniciaramse

estudos sobre a utilização do detector CdZnTe (CZT), fabricado pela Amptek, na

medida de espectros de RXD. Espectros experimentais foram obtidos com um detector

de C~45%)Zn(5%)Te(50%) e corrigidos com a técnica de desmembramento da DAP para

determinação do "espectro real" em energia. Para validação do método, os espectros

finais foram comparados com os da literatura e os resultados considerados satisfatrrios

(BECKER, 1997). Como as características dos equipamentos de raios X são bastante

diversificadas, é muito dificil encontrar espectros tabelados gerados nas mesmas

condições experimentais tais como: ripple e o ângulo do ânodo.

Contudo, o tratamento da DAP aplicado ainda apresenta limitações para seu uso,

principalmente devido à grande complexidade dos processos de coleta de cargas

inerentes ao detector CZT, pelas características da sua constituição cristalina e de

conformação do campo elétrico.

No intuito de estabelecer uma metodologia para determinação de espectros de

fótons emitidos por uma máquina de raios X, seria necessário realizar uma modelagem

completa do detector semicondutor de CZT, incluindo todos os fatores principais

envolvidos no processo de detecção e estabelecer, também, uma metodologia de

determinação das curvas respostas do detector semicondutor de HPGe. Visto que, a

espectrometria de raios X utilizando este detector, no momento, é considerada como o

método mais adequado.

Com estes objetivos, o presente trabalho visa:

1) Complementar a modelagem existente do detector CZT, incluindo todas as

correções necessárias para conformação de pico.

2) Modelar e validar experimentalmente o detector HPGe planar existente no IRD,

utilizando o método de Monte Carlo.

3) Validação da metodologia de desmembramento da altura de puJlsos (DAP),

realizando análises qualitativa e quantitativa.
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CAPÍTULO 11 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1. PROCESSO DE GERAÇÃO DOS RAIOS X

Os raios X são radiações eletromagnéticas que cobrem uma ampla faixa de energia

(desde décimos de keV até alguns GeV) e podem ser gerados, basicamente, de duas

formas:

• Desaceleração brusca de partículas carregadas (radiação de bremsstrahluniJ e

• Reorganização da distribuição dos elétrons nas camadas eletrônicas dos átomos

(raios X característicos).

2.1.1. RADIAÇÃO DE FREAMENTO(BREMSSTRAHLUNG)

Este fenômeno envolve a emissão de radiação quando partículas carregadas

aceleradas, em geral elétrons, se aproximam de núcleos de elementos com número

atômico elevado e interagem com seus campos coulombianos4; nesta interação, os

_ elétrons podem reduzir a energia cinética, emitindo a diferença de energia sob a forma

de ondas eletromagnéticas -que são denominadas raios X de freamento ou

bremsstrahlung. A energia destes raios X pode variar desde valores próximos a zero até

um valor máximo, que é igual à energia cinética (Fd da partícula incidente. Portanto, o

espectro de energia destes raios X é de natureza contínua.

2.1.2. RAIOS X CARACTERÍSTICOS

Esse fenômeno envolve átomos que foram submetidos a um processo de ionização,

isto é, interagiram com partículas ou fótons incidentes com energia suficiente para

retirar um elétron de uma camada eletrônica mais interna, criando uma vacância,

gerando assim uma condição de instabilidade no átomo. Como o átomo tende a retomar

à sua condição estável, um elétron de uma órbita mais externa, desloca-se para

preencher a vacância, resultando numa diminuição da energia potencial do elétron. O

3 Do alemão bremsen-freiar + strahlen-irradiar.

4 Atração da carga do núcleo e repulsão dos elétrons dos átomos do material (campos elétriCOS).
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excesso de energia do elétron é liberado por melO da emissão de radiação

eletromagnética, cuja energia é igual à diferença das energias de ligação entre as

camadas correspondentes. Esta radiação emitida é denominada raio X cara::terístic05 e é

conhecida também como fluorescência de raios X. Na Figura 2.1 é apresentado uma

representação gráfica deste efeito. É interessante ressaltar que estes fótons podem ainda

deslocar outro elétron do átomo, que é denominado elétron Auger. O prrenchimento da

vacância pode ser devido a uma única transição, resultando num único fóton emitido, ou

de múltiplas transições, com a emissão de vários fótons de raios X característicos de

menor energia. Em um espectro, os raios X característicos são mostracbs como linhas

de energia discretas, desta forma, o espectro de distribuição em energia dos raios X

característicos é de natureza discreta e específica do elemento químico.

Figura 2.1 - Representação gráfica dos raios X característicos. Em (a) um elétron é
ejetado e em (b) um elétron de uma camada acima preenche a vacância.

Por se tratar de um fenômeno que ocorre pela transição dos elétrons de um átomo, a

energia de um fóton de raios X característico é igual à diferença de energia entre os

níveis eletrônicos, ou seja, a diferença das energias de ligação dos elétrons envolvidos

na transição, que variam de alguns eV a dezenas de keV. Os fatores mais influentes na

probabilidade de emissão de raios X característicos são: o número atômico do elemento

e a camada eletrônica preenchida na transição.

Os raios X característicos são rotulados pelas letras K, L, M ou N que denotam a

camada para a qual o elétron se "moveu", seguidos das letras gregas a, p, <5, que

5 o termo "característico" devô-se ao fato de que os raios X emitrlos serem monoenergéticos e revelarem

detalhes da estrutura eletrônica do elemento químico e, assim, sua energia e intensidade relativa permitem

a sua identificação, por meio de uma amostra, sem destru~lo, pois cada material tem um grupo exclusivo

e específico de níveis de energias e intensidades relativas.
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definem a camada onde se originou a transição do elétron. Conseqüentemente, um fóton

de raios X Ka é produzido por uma transição de um elétron da camada L para a camada

K e um fóton de raios X K~ é produzido por uma transição de um elétron da camada M

para uma camada K.

Visto que dentro das camadas existem múltiplas órbitas (exceto camada K) com

elétrons de maior e menor energia de ligação, a designação ai, a2 ou ~" ~2, etc, é feita

para denotar transições de elétrons destas órbitas para uma meIDa camada mais interna.

Na Figura 2.2 é apresentada de forma esquemática a seqüência dos níveis energéticos

dos elétrons, apresentando algumas transições eletrônicas permitidas.

N

M

L

K

My
,

La L~

ta K~ Ky

Figura 2.2 - Diagrama dos níveis de energia com as transições eletrônicas geradoras
de raios X característicos.

2.1.3. MÁQUINA DE RAIOS X

Uma máquina de raios X é constituída, basicamente, por um tubo de raios X e uma

fonte de alta tensão como apresentado na Figura 2.3. O tubo de raios X é composto de

um anodo que contém um alv06 metálico, um catodo e um filamento de tungstênio na

forma de espiral, todos dentro de um recipiente selado formando uma ampola onde é

feito alto vácuo. Os raios X são produzidos quando um feixe de elétrons, gerados por

emissão termoiônica, por meio do aquecimento do filamento, é acelerado por um campo

elétrico intenso, proveniente da alta tensão aplicada entre os terminais do tubo de raios

X. Estes elétrons acelerados, cuja velocidade atingida é proporcional à tensão aplicada,

colidem com o alvo metálico, onde sua energia cinética é convertida em energias

eletromagnética e térmica. De 95 a 99% da energia cinética dos elétrons incidentes é

convertida em calor e menos de 1 a 5% são convertidas em radiação eletromagnética

(raios X característicos ~ 10% e raios X bremsstrahlung ~ 90% de todos raios X

fi Geralmente de tungstênio, pois a eficiência de produção de raios X depende do número atômico elevado

(Z=74), também possui alto ponto de fusão (3370 0c) que resiste intensamente ao calor produzido \Q)

alvo, pelo bombardeamento eletrônico.
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produzidos). É importante ressaltar que quanto maior a tensão aplicada ao tubo, maior

será energia dos raios X gerados, e tamCém, maior será o aquecimento do material alvo.

Focalizador

(J)
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o
lJ
°v
~
v
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o
~
~

Tensão .-__---1__...iiiiiiiiiii~r_-
de

filamento .----*-__-+!!!!!!I!~i.-~

Ir

Fonte de alta
tensão

+

Alvo de
tungstênio
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1i
!::
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Figura 2.3 - Diagrama esquemático básico de uma máquina de raios X

A intensidade do fluxo de fótons de raios X gerados depende do número atômico do

alvo, e da corrente e tensão de pico aplicados ao tubo, como demonstrado na fórmula de

Beatty (BERTIN, 1978):

onde:

I: intensidade do fluxo de fótons (W);

Z: número atômico do alvo;

1: corrente (A) e;

V: tensão de pico (V).

(2-1)

Na Figura 2.4 é apresentado um espectro de um tubo de ralOS X de alvo de

tungstênio, obtido por um processador de espectro, onde é possível observar a radiação

bremsstrahlung e os picos relativos aos raios X característicos. O espectro de energia
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demonstra linhas K cujas energias? são 57,97 keV (KU2), 59,31 keV (Kud, 67,23 keV

(KPd e 69,09 keV (KP2) e linhas L com energias entre 8,34 keV e 11,28 keV

(CRANLEY, et al., 1997).

250000 -,---.---.,.----,,---T""--.---......---"'"'T---,,--..,..---y---,

200000

Cf) 150000
c:
Q)

Ol
.;g
§ 100000
()

50000

K
a

Sem filtração

....... /
'.,

...0 .

............... '-,.

...........

.........

Valor Máximo

o 20 40 60

Energia (keV)

80 100

Figura 2.4 - Espectro teórico, simulando um feixe de raios X produzido em um
tubo de raios X com alvo de tungstênio, 20°, tensão de 100 kVp, sem variações de alta
tensão (ripple), com filtração inerente de 1,0 mm de berílio e adicional de 0,5 mm de
alumínio.

2.1.4. INTERAÇÃO DA RADIAÇÃO COM A MATÉRIA

Os principais mecanismos de interação dos raios X com a matéria são: o efeito

fotoelétrico, os espalhamentos coerente e incoerente e a produção ce pares. A

probabilidade relativa de ocorrência de cada um destes eventos depende da energia dos

fótons e do número atômico do meio absorvedor. O intervalo de energia de importância

no presente trabalho encontra-se entre 1,0 keV e 160 keV. Como a energia llÚnima dos

fótons incidentes para a produção de pares é de 1022 keV, não será discutido tal efeito.

7 Quando elétrons são acelerados pelo potencial do tubo de raios X e possuem energia maior do que a

energia de borda de absorção correspondente ao material do alvo.
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1) EFEITO FOTOELÉTRICO

É a interação que ocorre quando um fóton colide com um elétron fortemente ligado,

(em geral aqueles da camada K) ao átomo do material e toda a sua energia é transferida

para este elétron, que é ejetado de uma das camadas eletrônicas do átomo. Este efeito é

predominante em baixas energias (na faixa de energia de ligação dos elétrons) e também

é acentuado para alvos com alto número atômico. O efeito fotoelétrico decresce

rapidamente quando a energia aumenta e os outros efeitos começam a se tomar

predominantes. Ainda mais, a extração de um elétron de um certo subnível só acontece

se a energia do fóton, h.v, exceder a energia de ligação da camada (limiar de absorção).

O processo é imediatamente seguido de uma reorganização do orbital eletrônico,

acompanhado pela emissão de um fóton X ou de um elétron Auger que transporta a

energia de excitação.

2) ESPALHAMENTO

O espalhamento pode ser de dois tipos: o espalhamento coerente ou Rayleigh, onde

a energia do fóton espalhado tem o mesmo valor da energia do fóton incidente, e o

espalhamento incoerente ou Compton, onde a energia do fóton espalhado é menor do

que a do incidente.

Quando a energia do fóton incidente é muito maior do que a energia de ligação dos

elétrons orbitais, o espalhamento Compton prevalece sobre as outras duas interações

(fotoelétrico e Rayleigh). No efeito Compton, o fóton incidente transfere uma fração de

sua energia a um elétron das camadas fracamente ligadas de um átomo.

A partir das equações de conservação do momento e de energia, calcula-se a

energia do fóton espalhado que possui direção diferente do fóton incidente e é dada por:

onde:

hv'= hv hv 1
1+--

2
(l-cose)

moc

(2-2)
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hv: energia do fóton incidente (keV);

hv': energia do fóton espalhado (keV);

() : ângulo de espalhamento relativo à direção inicial;

Illo: massa de repouso do elétron (kg);

c: velocidade da luz (m.s· l
) e;

IlloC2: energia de repouso do elétron (511 keV).

2.1.5. APLICAÇÕES EMRADIODIAGNÓSTICO

Nos equipamentos de raios X utilizados em sistemas de radiodiagnóstico (RXD), a

faixa de tensão comumente aplicada ao tubo varia de 20 a 150 kV, enquanto que a

corrente varia de alguns décimos de mA a 1200 mA. O valor utilizado dependerá da

técnica radiológica empregada; o anodo do tubo, em geral, é de tungstênio, exceto

naqueles dedicados a mamografia, quando se ttiliza o molibdênio ou o ródio.

É importante salientar que os valores nominais da tensão e da corrente aplicadas ao

tubo podem não corresponder aos valores reais indicados no painel do equipamento, em

razão do efeito capacitivo dos cabos de alta tensão e das relações não-1ineares entre a

tensão e a corrente nos tubos de raios X (MATSUMOTO et aI., 1991).

A característica de um feixe de radiação que descreve sua capacidade de penetração

em materiais de composição conhecida é denominada "qualidade da radiação" (JOHNS

e CUNNINGHAM, 1983). Para um determinado conjunto gerador e tubo de raios X, a

"qualidade da radiação" pode ser alterada variando-se a tensão aplicada ao tubo ou a

filtração. Por outro lado, a intensidade do campo de radiação é controlada pela corrente

aplicada ao tubo.

A ICRP recomenda valores mínimos para a filtração total para cada tensão aplicada

ao tubo de acordo com a finalidade (ICRP, 1982). Na Radiologia Geral, utilizamse

filtros de alumínio adicionais aos já existentes, filtração inerente, no tubo de raios X, de

modo que a filtração total seja equivalente a espessura 2,5 mm de alumínio para tensão

de 70 kV. Estes filtros são, em geral, fixos e inacessíveis aos técnicos de radiologia que

executam os exames. Variando-se a tensão aplicada ao tubo, modifica-se o "contraste da

imagem" que é selecionado de modo a permitir uma boa visualização das estruturas

anatômicas que se deseja investigar. Ao aumentar a filtração reduz-se a quantidade de

fótons de raios X de baixa energia, o suficiente para extrair os fótons que seriam
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absorvidos nas primeiras camadas de pele e que não trazem nenhuma informação na

produção de imagem, causando apenas uma exposição desnecessária ao paciente.

O espectro de energia fornece todas as propriedades relativas aos raios X, as quais

são necessárias para aplicações que necessitem de medições mais precisas e confiáveis,

tais como: doses em pacientes, contraste em imagens radiográficas, e calibração de

dosímetros. Porém, a medição dos espectros apresenta algumas dificuldades.

É muito comum expressar a característica de um feixe de rabs X pelo valor da

tensão de pico (kVp) que o gerou e a primeira camada semi-redutora (CSR8
). Tais

parâmetros são empregados para caracterizar o funcionamento do equipamento de raios

X, em invés do espectro que seria o parâmetro mais adequado, visto que a medição

destes espectros não é trivial e requer equipamentos de altos custos (IEC 1267, 1994).

2.2. CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

Os materiais sólidos podem ser classificados em termos de características elétricas,

como: isolantes, condutores e semicondutores. Estas propriedades estão relacionadas

com as bandas de energia dos materiais.

2.2.1. BANDA DE ENERGIA NOSSÓLIDOS

Quando os átomos são agrupados para formar um determinado cristaf, as camadas

eletrônicas correspondentes aos átomos livres combinam-se produzindo um grande

conjunto de novas camadas com muitos níveis discretos de energia, cujas diferenças são

pequeníssimas. Este conjunto de novas camadas passa a ser denominada "banda de

energia", uma vez que se comporta como se fosse uma faixa contínua de níveis

energéticos.

Para cada camada eletrônica no átomo livre é formada uma banda no material

cristalino, dependendo da proximidade entre os átomos. Nos átomos livres, os estados

energéticos permitidos dos elétrons correspondem às camadas eletrônicas (níveis

8 A CSR é a espessura de um determinado material qu: atenua o feixe de radiação de um valor tal que a

grandeza radiação é reduzida para a metade do seu valor inicial.
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discretos), e no caso dos materiais cristalinos, os estados energéticos possíveis dos

elétrons passam a ser as bandas.

A banda correspondente à última camada dos elétrons no átomo livre é chamada de

"banda de valência", e a banda subseqüente é denominada "banda de condução" a

principal banda de movimentação dos elétrons. Para que um elétron passe de uma banda

para outra mais externa é necessário que este elétron absorva uma quantidade de energia

correspondente à diferença de energia entre estas bandas. O mesmo ocorre no sentido

contrário; quando um elétron se move para uma banda mais interna há uma liberação de

energia correspondente à diferença de energia entre as bandas envolvidas.

A diferença entre os níveis de energia de uma banda para a outra é característica de

cada tipo de cristal e é denominada gap de energia (energy gap). A região situada entre

as bandas de valência e de condução é denominada banda proibida (EG), região onde

não existem estados permitidos para os elétrons.

A condutividade elétrica descreve a capacidade de locomoção dos elétrons dentro

do cristal, principalmente na banda de condução. Sendo um cristal mais condutor

quanto maior for o número de elétrons localizados nesta banda. Esta propriedade define

se um material é um isolante, um condutor ou um semicondutor.

a) ISOLANTE

Os materiais que, em equilíbrio termodinâmico, possuem a banda de valência

completamente preenchida e a banda proibida elevada ~ 5 eV) são denominados

isolantes. Neste caso, os elétrons da banda de valência têm pouquíssima possibilidade

de alcançar a banda de condução e, por não dispor de portadores de carga livres

suficientes, oferece grande resistência à passagem de corrente elétrica, o que se traduz

em baixíssima condutividade elétrica.

b) CONDUTOR

Aqueles materiais que não apresentam a banda de valência completamente

preenchida e cujas bandas de valência se sobrepõem às bandas de condução ou cujas

bandas proibidas são muito pequenas, são denominados condutores. Nestes materiais os

elétrons podem se movimentar na banda de valência ou na de conduç;io ou ainda
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mIgrarem facilmente da banda de valência para a de condução demonstrando, desta

forma, altíssima condutividade elétrica.

c) SEMICONDUTOR

Os materiais que apesar de terem a mnda de valência completamente preenchida,

apresentam uma banda proibida pequena (na ordem de 1,0 eV), são chamados de

semicondutores. Na prática, um semicondutor é um material intermediário que,

dependendo da temperatura, pode apresentar características cb isolante ou de condutor.

Em baixíssimas temperaturas, os elétrons não possuem energia suficiente para passar da

banda de valência para a banda de condução, pois praticamente não há elétrons nesta

última banda e o material comporta-se como isolante.

Em temperaturas mais elevadas, aumenta-se a energia dos elétrons, atingindo um

certo ponto em que alguns deles podem alcançar a banda de condução e o material passa

a comportar-se como condutor. Os bons semicondutores apresentam, à temperatura

ambiente, uma resistividade elétrica na faixa de 10-2 a 109 íl.cm-I que situa-se entre a

dos bons condutores (10-6 O. cm-I
) e a dos isolantes (1014 a 1022 O.cm-I

).

Na Figura 2.5 é apresentado o esquema de bandas de energia para diferentes

materiais, tais como:

• Isolantes: safira e mica;

• Condutores: ouro, cobre e alumínio e;

• Semicondutores: germânio, silício e CZT.

(a)

Banda de
condução

Banda
proibida

Banda de
valência

(b)

Buracos

(c)

Banda de
condução

Banda
proibida

Banda de
valência

Figura 2.5 - Comparação entre as estruturas de bandas de energia de: (a) um isolante;
(b) um metal com sobreposição das bandas; (c) um semicondutor.
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2.3. SEMICONDUTORES

2.3.1. MIGRAÇÃO DOS PORTADORES DE CARGA

Um elétron, ao migrar da banda de valência para a de condução em um material

semicondutor, deixa um vazio na banda de valência que é denominado buraco. A

probabilidade de formação de um par de elétron-buraco, gerado termicamente, nos

semicondutores, é dada por:

(2-3)

onde:

p: probabilidade de formação;

T: temperatura absoluta (K);

EG: energia da banda proibida (eV);

k: constante de Boltzmann (eV.K1
) e;

C: constante de proporcionalidade característica do material (K3
/
2
).

Analisando a Equação ?-3, observa-se que a intensidade do fluxo de elétrons é

função da energia da banda proibida e da temperatura na rede cristalina, de modo que,

para baixas temperaturas, a probabilidade de existir elétrons na banda de condução

diminui. Por outro lado, ao elevar a temperatura, a probabilidade aumenta. Na Tabela

2.1 são apresentados valores de energia da banda provida (EG) para alguns

semicondutores (JONES e WOOLLAM, 1975).

Tabela 2.1 - Valores do "gap" de energia entre as bandas de valência e de condução à
temperatura ambiente, para alguns semicondutores.

MATERIAL EG (eV)
Silício 1,14

Germânio 0,67
CdTe 1,47
CZT 1,70

Aplicando-se um campo elétrico em um semicondutor, os elétrons que se

encontram na banda de condução irão se movimentar no sentido oposto ao do campo

elétrico. Na banda de valência um elétron situooo próximo, em nível energético, de um
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buraco pode "saltar" para este buraco ocupando-o, deixando outro buraco em sua

posição original e assim sucessivamente. O buraco não possui carga nem massa, mas o

seu movimento na banda de valência é equivalente ao movimento de um "elétron com

carga positiva" no sentido do campo elétrico. Fica evidente que os semicondutores

possuem então dois tipos de portadores de carga, os elétrons na banda de condução e os

buracos na banda de valência. Este processo é aproximadamene análogo à formação de

um par de íons nos detectores gasosos, onde os buracos, nos semicondutores, são

equivalentes, aos íons positivos nos gases.

O movimento destes portadores de carga contribui para a condutividade (o-) do

material, e é dado por:

(2-4)

onde:

n: número de elétrons na banda de condução;

b: número de buracos;

Ile: mobilidade dos elétrons (m2.s·1.yl);

Ilb: mobilidade dos buracos (m2.s·1.yl) e;

e: carga do elétron (_1,6xlO·19 C).

2.3.2. SEMICONDUTORES INTRÍl'SECOS

Em um material semicondutor completamente puro, o número de buracos é idêntico

ao número de elétrons, havendo uma correspondência unívoca entre eles, ou seja, para

cada elétron promovido à banda de condução um buraco é gerado na banda de valência.

Os semicondutores que possuem esta propriedade são denominados intrínsecos, ou

homogêneos. Na prática, a obtenção deste tipo de material é praticamente impossível.

Mesmo nos casos dos semicondutores mais comum, como o silício e o germânio, em

que existem bons processos de fabricação e purificação que levam a altíssimo grau de

pureza, ainda persistem pequeníssimos níveis residuais de impurezas.

Entretanto, a existência destas impurezas nem sempre é indesejável Impurezas são

intencionalmente inseridas em um cristal, este processo é denominado dopagem, como,
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por exemplo, nos semicondutores utilizados em dispositivos eletrônicos, impurezas

pentavalentes ou trivalentes são implantadas em substituição ao átomo da rede cristalina

do semicondutor.

2.3.3. TEMPO DE VIDA DOS PORfADORES, RECOMBINAÇÃO E ARMAIILHAS

Ao se transferir energia para um material semicondutor, alguns elétrons passam da

banda de valência para a banda de condução. Após um intervalo de tempo, o material

tende a retornar a sua condição de equilíbrio e os elétrons voltam para a banda de

valência. Este processo é descrito por uma função aproximadamente exponencial com

relação ao tempo, cujo valor médio de permanência dos elétrons na banda de condução

é denominado vida média (t).

Impurezas tais como, ouro, zinco, cádmio, podem ocupar posições dos átomos na

rede cristalina no semicondutor. Estas impurezas introduzem novos níveis energéticos

que podem, inclusive, se localizar dentro da banda originalmente proibila, criando a

possibilidade dos portadores de carga se localizarem no interior desta banda. Estes

novos níveis atuam, em alguns casos, como armadilhas (fraps) de portadores de carga.

Caso os buracos ou elétrons se tornem livres, devido à absorção de eneqja, eles

podem ir para os novos níveis de energia dentro da região proibida e serem

"capturados" (trapping) por estas armadilhas. Dependendo dos níveis energéticos destas

armadilhas (profundidade), os portadores de carga podem permanecer aprisionados por

um longo período de tempo, até que recebam energia suficiente para retomarem à banda

de valência ou de condução (detrapping). Este processo afeta principalmente: a liberdade

de movimento dos portadores de carga de mesmo sinal, conduzindo a uma coleta

incompleta destes portadores. É muito importante nos detectores semicondutores,

principalmente no detector CZT, que é utilizado neste trabalho.

Outros tipos de impurezas podem gerar armadilhas que atuam como centros de

recombinação. Primeiro há uma captura de ill11 elétron da banda de condução e logo em

seguida um buraco da banda de valência é capturado, se recombinando. Assim, a

armadilha volta ao seu estado original (vazia) ficando disponível para capturar outro

elétron levando a outra recombinação. Tanto o aprisionamento quanto a recombinação

contribuem para diminuição do número de portadores de carga e, portanto, tendem a

reduzir a vida média dos portadores.
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2.3.4. DETECÇÃO DA RADIAÇÃO IONIZANTE

Quando uma radiação ionizante (por exemplo: fóton de ralOS Y ou de raios X)

interage com um detector semicondutor e, dependendo do processo de interação

ocorrido (efeitos fotoelétrico, Rayleigh, Compton ou formação de pares), toda ou parte

de sua energia é absorvida dentro do volume sensível, a energia transferida pela

radiação é utilizada para a geração de pares de elétrons-buracos.

A energia média lO, necessária para formar um par de elétron-buraco é constante e

independente da energia e do tipo de radiação envolvida (KNOLL, 1979), portanto o

número de pares de elétrons-buracos gerado será proporcional à energia cedida pela

radiação ao material absorvedor, desde que nenhum elétron gerado deixe o volume

sensível do detector.

Ao aplicar-se um campo elétrico em um detector, os elétrons serão atraídos para o

pólo positivo e os buracos, para o negativo. A capacitância do detector armazena as

cargas coletadas gerando um pulso cuja amplitude ~V), é dada por:

(2-5)

onde:

110: número inicial de cargas produzidas;

E: energia cedida ao meio (eV);

e: carga elementar do elétron (1,6xlO- 19 C);

W: energia média (eV);

C: capacitância do detector (F) e;

n: eficiência de coleta.

Assim, para cada fóton detectado é gerado um pulso de carga, cuja altura fornece a

energia transferida pelo fóton e a contagem destes pulsos corresponde ao número de

interações.

\O A energia média para formar um par de elétron-buraco é de ::::: 3 eV para o Germânio, muito baixa

comparada com aquela necessária à formação de um par de íons nos gases (::::: 30 eV).
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Teoricamente, quanto maIOr a quantidade de cargas geradas por urna interação,

melhor11 é o detector em relação à resolução energética e à razão sinal-ruído.

Entretanto, produzir muitas cargas não significa que elas serão todas coletadas. Como

mencionado, dependendo, em especial, do grau de pureza dos materiais, existe a

probabilidade das cargas produzidas serem aprisionadas ou recombinadas,

conseqüentemente, a coleta das cargas será incompleta, ou seja, nem todas as cargas

originalmente geradas serão coletadas.

Outra possibilidade é que parte da energia cedida ao detector seja depositada fora

do seu volume sensível. Nos dois casos, a amplitude dos pulsos toma-se menor e, como

conseqüência, não é mais mantida à proporcionalidade com a energia da radiação

incidente. Na Figura 2.6 é apresentada uma geometria simplificada de um detector

semicondutor, onde um cristal de semicondutor intrínseco de altíssima resistividade é

conectado por dois eletrodos metálicos. O detector e os contactos não devem produzir

defeitos, impurezas ou barreiras para o processo de coleta de cargas.

Campo

F~~~~""""" r-_E_l_é_tr_ic_o_---,

······0•• o

·····:·ii...!?~_..~

Semicondutor

+
L-- -{ V

Figura 2.6 - Uma geometria simplificada de detector semicondutor associando o
processo de geração de cargas.

2.3.4.1. Características principais de um detector semicondutor

Os principais parâmetros de um detector semicondutor são: eficiência e resolução.

11 Uma quantidade maior de pares de elétrons-buracos é criada, o que diminui a flutuação estatística do

número de cargas produzidas, obtendo assim excelente resolução em energia.
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a) EFICIÊNCIA

A eficiência de um detector caracteriza sua capacidade de registrar fótons em uma

determinada energia. A eficiência de contagem do detector é fortemente influenciada

por fatores, tais como: número atômico do elemento sensível, dimensões (volume),

estado fisico (densidade), campo elétrico, geometria de irradiação (distância fonte de

radiação-detector), tipo de feixe (colimado, isotrópico, etc.), e o meio entre a fonte e o

detector. Por estes motivos, para determinadas aplicações, é necessário determinar a

curva de eficiência do detector na geometria do arranjo experimental de interesse.

De um modo geral, a eficiência diminui sensivelmente com o aumento da energia

dos fótons incidentes, isto se deve ao maior grau de penetração dos fótons em energias

mais altas e ao tamanho limitado do detector, contudo, na faixa de energia utilizada em

RXD, para energias muito baixas, o comportamento é inverso, apresentando um

acréscimo na eficiência, atingindo um máximo e, posteriormente, diminui à medida que

a energia aumenta. Este comportamento é devido à alta probabilidade de absorção nas

regiões mais próximas à superficie do detector, em uma região denominada camada

morta. Isto toma a determinação da espessura desta camada fator primordial para a

simulação dos detectores para esta aplicação.

b) RESOLUÇÃO

A resolução de um detector está relacionada com a capacidade de separar (resolver)

duas energias bem próximas. Ela é decorrente principalmente dos seguintes fatores: .

• Flutuação estatística do número de cargas coletadas;

• Ruído eletrônico: tanto da eletrônica como do detector- corrente de fuga e;

• Coleta incompleta de cargas.

Em função destes fatores, a linha espectral se alarga formando um pico gaussiano'2.

Obtém-se, na prática, a resolução em energia de um detector medindo a largura total à

12 Quando se representa o número de pusos em função da energia em um feixe monoenergético, observa

se um pico gaussiano, centrado sobre a energia do feixe denominado pico de absorção total, visto que a

geração de cargas no detector obedece à lei de Poisson cuja média depende do número de cargs

coletadas e da natureza do material do detector.
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meia altura ifwhm) do pico gaussiano para uma determinada energia, o que já inclui as

deformações mencionadas acima. Para melhor exatidão, a medição é realizada em picos

bem destacados no espectro, tal como o fotopico, como pode ser visto na Figura 2.7.

!
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Figura 2.7 - Resolução em energia e simetria do jotopico.

Em resumo, os bons sistemas de detecção com semicondutores requerem um

material que tenha as seguintes características fisicas.

• Material de número atômico alto, melhorando a eficiência do detector e a

relação fotopico-Compton;

• A banda proibida deve ser grande suficiente para se conseguIr uma alta

resistividade, com a finalidade de se obter uma baixa corrente de fuga à

temperatura ambiente; concomitantemente, não deve ser tão grande, para que a

energia média não seja também muito alta degradando, assim, a resolução em

energIa;

• Alto produto mobilidade-vida média, I-H , formando um rápido pulso de subida;

• Alta pureza, homogêneo e livre de armadilhas e defeitos de estrutura;

• As dimensões do cristal devem ser compatíveis com a finalidade do detector e;

• Eletrodos que não produzam defeitos, impurezas ou barreiras para o processo de

coleta de cargas.
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2.4. ESPECTROMETRIA GAMA E X

A medida do campo de radiação em função da energia se baseia na coleta da carga

produzida pela interação da radiação com um detector. Como a carga é função da

energia depositada, a informação primária obtida é a distribuição da energia depositada

e, com isso, é possível, após um tratamento, ter informações do espectro de energia

incidente. A espectrometria tem muitas aplicações, tais como: a identificação e

quantificação de materiais radioativos, a determinação de elementos químicos por

ativação de raios X fluorescentes, e levantamento de espectros de máquinas de raios X.

Para efetuar a espectrometria, o sinal proveniente do detector necessita ser

processado. O sistema de medição consiste basicamente de:

• Um pré-amplificador sensível à carga, cuja função é integrar a carga, ~rando

um sinal de tensão cuja amplitude é proporcional à carga integrada, realizando,

ainda, o "casamento de impedâncias" entre o detector e o amplificador;

• Um amplificador, que aumenta a amplitude do sinal, por meio do ganho,

maximizando a relação sinal-ruído, e;

• Um analisador multicanal (MCA), que classifica e conta os pulsos conforme

suas amplitudes13 e armazena a contagem de pulsos em canais.

Existem limitações operacionais no sistema de medição. Por exemplo, se houver

uma taxa de contagens de pulsos superior àquela que a eletrônica associada consegue

processar, ocorrerão os seguintes efeitos:

a) Longo período de "tempo-morto" - A eletrônica associada ao detector, em

especial o MCA, necessita de um determinado intervalo de tempo para analisar um sinal

eletrônico. Durante este período, quaisquer pulsos que porventura venham a ser gerados

não serão contabilizados, pois o equipamento se encontra "ocupado", processando o

pulso anterior. Este período de tempo em que o sistema de análise fica indisponível é

denominado "tempo morto". No caso da espectrometria com detectores semicondutores

o tempo morto é fortemente dependente da eletrônica associada.

13 A incerteza sobre a medida da amplitude do sinal afeta a resolução do detector, é necessário que o

tempo de subida do sinal seja grande o suficiente a fim de integrar corretamente sua amplitude.
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b) Empilhamento - Com altas taxas de contagens, a probabilidade de que duas

interações ocorram praticamente ao mesmo tempo é elevada, assim, o sistema não

consegue discriminá-las, e irá considerar a ocorrência de uma única interação com

deposição de energia que corresponderá à soma das energias de cada uma das interações

envolvidas. Este efeito é denominado empilhamento (pile up) e , muitas vezes, pode ser

detectado por dispositivos eletrônicos, possibilitando descartar as contagens

relacionadas com estes eventos.

c) Polarização ou geração de carga espacial- A geração de um grande número de

portadores de carga em um pequeno intervalo de tempo pode levar a uma degradação

momentânea do campo elétrico. No caso de materiais com alta probabilidade de

aprisionamento de cargas, a alteração do campo elétrico pode se estender por um

período de tempo maior, reduzindo a efIciência de coleta de carga do detector e

prejudicando ainda mais a sua estabilidade ao longo do tempo de operação. Este

fenômeno é denominado efeito de polarização.

2.5. DETECTORES DE TELURETO DE cÁDMIO (GlTe)

o desenvolvimento dos detectores a base de telureto de cádmio (CdTe) foi

motivado pela procura de um detector que combinasse as vantagens de operar à

temperatura ambiente, com altas taxas de contagens e de ter uma efIciência, como a

encontrada nos cintiladores, NaI e CsI, e uma resolução energética, COllD a apresentada

pelos detectores HPGe.

O detector CdTe apresenta uma banda proibida larga (Eg =1,47 eV, em 300 K), o

que conduz a uma alta resistividade14
, mesmo à temperatura ambiente, possibilitando

operar com pequenas correntes de fuga, na faixa de nam amperes (nA). Esta é a

principal característica que permite utilizar este detector à temperatura ambiente. O alto

número atômico de seus componentes (48 para Cd e 52 para Te) e sua alta densidade

(6,06 g.cm-3
) propiciam ao detector grande efIciência de absorção, muito mais elevada

do que em qualquer outro detector de estado sólido, tais como os detectores de

germânio e silício (EISEN e SHOR, 1998). Ainda mais, os detectores CdTe são

14 Propriedade do cristal que determina o valor do campo elétrico máximo a ser aplicado sobre ele.
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compactos, com boa portabilidade. Todas estas características possibilitan ao detector

CdTe uma utilização apropriada na detecção de raios X.

Os detectores CdTe podem ser operados com baixas tensões de polarização, pois os

campos elétricos necessários são apenas da ordem de alguns V.mm!, embora com perda

de resolução, devido ao maior tempo de coleta dos portadores de carga. O volume

sensível também pode variar com um potencial menor, por estes motivos a eficiência

também diminui e podem registrar sinais com taxas de contagens na ordem de 1cf
contagens por segundo (cps), o que representa uma rápida resposta (EISEN, 1992).

Embora a energia requerida para produzir um par de elétrorrburaco seja levemente

maior do que em outros materiais semicondutores (4,43 eV, em 300 K/26,85 °C, para

CdTe e 3,62 eV para silício), o que conduziria a uma pior resolução, a resolução de

energia de CdTe, à temperatura ambiente, é melhor do que a obtida com cintiladores.

Além disto os detectores CdTe são caracterizados por uma ótima linearidade de resposta

sobre toda a faixa de energia utilizada em RXD e por uma boa resistência ao dano

provocado pela radiação (DUSI et al., 1996).

Quando não há centros de armazenamento de cargas no cristal, condição

aproximada no detector HPGe, os portadores de carga produzidos são totalmente

coletados e a amplitude de pulso é proporcional à energia depositada no cristal pela

radiação incidente. Entretanto, ainda hoje, nos processos de produção dos cristais não

têm sido alcançados graus de pureza tão bons quanto os obtidos na fabricação de

detectores de HPGe.

Os cristais com muitas impurezas têm algumas de suas características alteradas,

contribuindo para uma coleta incompleta das cargas produzidas, tais como:

• Diminuição da resistividade elétrica: o campo elétrico aplicado terá que ser

reduzido, o que implica em um aumento no tempo de trânsito dos portadores de

carga e;

• Aumento da densidade de armadilhas: a probabilidade dos portadores de carga

ficarem aprisionados é maior, reduzindo seus movimentos.

Quanto mais profunda, isto é, distante da superficie de entrada da radiação, for a

interação, maior será o tempo de trânsito dos portadores e a probabilidade de ficarem

aprisionados, resultando em um pulso de menor amplitude. Este efeito faz com que a

DAP seja também função do local da interação dentro do cristal.
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Com o avanço tecnológico, as técnicas de crescimento de cristais foram

aprimoradas e com a introdução de zinco15 nos detectores de CdTe, hoje se obtêm

cristais com resistividade na faixa de 1011 O.cm-1 para o C~n)Zn(l_n)Te (EISEN, 1996) e

com uma banda proibida de 1,7 eV. Estes dois fatores possibilitaram reduzir ainda mais

a corrente de fuga e também diminuir o tempo de trânsito dos portadores de carga,

atribuindo aos detectores CZT, também, boa estabilidade, e relativamente baixo ruído

(ABRO e JOHANSEN, 1996).

O ruído do detector CZT pode ser dividido em três grupos: ruído devido às

flutuações estatísticas no número de cargas liberadas (400 eV em 59,5 keV) (ABRO,

1996), ruído eletrônico no detector, e ruído causado pelo aprisionamento e liberação de

cargas (trapping-detrapping). O aprisionamento também pode ser produzido pelo baixo

produto mobilidade-tempo de vida, I.H, inerente aos buracos (EISEN, 1992).

Na DAP, o ruído devido às flutuações estatísticas provoca um alargamento do pico

gaussiano, já o ruído causado pelo aprisionamento e liberação de cargas, ao conduzir a

urna coleta incompleta de cargas, reduz a amplitude do sinal, alterando

assimetricamente a forma do pico. Este último produz o aparecimento de uma cauda

alongada adicional no lado de baixa energia do fobpico, sendo mais acentuada para

energias mais elevadas. Estes efeitos na DAP podem ser observados no espectro típico

de uma radiação monoenergética na Figura 2.8, onde é apresentado uma comparação

com um espectro obtido por detector HPGe.

O ruído devido ao aprisionamento limitou a utilização dos detectores CZT nas

aplicações em que a resolução é um fator preponderante. Contudo, tiveram uma

aplicação importante, nas usinas nucleares, no controle do nível de queima de elementos

combustíveis por meio da quantificação, por espectrometria de raios gama, do 137CS

existente. Um aprimoramento contínuo na tecnologia de fabricação das características

do cristal, com melhor homogeneidade, redução do tempo de mobilidade dos portadores

e da condutividade elétrica vêm ampliando a qualidade do detector e suas aplicações.

15 A resistividade depende da quantidade de zinco adicionada em substituição aos átomos de cádmio.
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Figura 2.8 - Comparação dos picos obtidos pelos detectores CZT e HPGe para uma
mesma fonte radioativa.

Os detectores CZT disponíveis, em geral, têm uma estrutura simples; basicamente

formados por um cristal de material de al~a resistividade com dois contatos metálicos,

sem junções P-N. Então, quando a tensão de polarização é aplicada sobre o-detector, ele

funciona como um simples resistor de valor fixo, conseqüentemente, a corrente de fuga

cresce linearmente com a tensão de polarização. Se fosse considerada apenas a

propriedade mobilidade dos portadores, o incremento na tensão de polarização

melhoraria a eficiência na coleta de cargas (NIEMELA et aI., 1996), porém, com o

aumento concomitante da corrente de fuga, limita-se o aumento da tensão de

polarização.

2.5.1. COLETA INCOMPLETA DE CARGAS

As características do cristal de um detector semicondutor influenciam no transporte

de portadores de carga submetidos a um campo elétrico, determinando assim a forma do

pulso.

Supondo que um fóton interaja com o detector devidamente polarizado, a uma

distância "a" do ânodo, por efeito fotoelétrico, transferindo toda sua energia ao volume

sensível do semicondutor, considerando também que o valor do campo elétrico seja
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unifonne e constante e que a distribuição das annadilhas seja unifonne por todo o

cristal, a carga final coletada (Q) é calculada pela Equação de Hecht (AKUTAGAWA e

ZANIO, 1969) dada por:

(2-6)

onde:

Q: carga final coletada (C);

110: número de cargas geradas inicialmente;

s: campo elétrico aplicado (V.cm- I
);

J.le, !-Lb: mobilidade do elétron e buraco respectivamente (cm2
.S·I.V· I

);

Te, Tb: tempo de aprisionamento dos elétrons e buracos respectivamente (s);

e: carga elementar do elétron (1,6xlO-19 C);

d: espessura do cristal (em) e;

a: distância percorrida (em).

Esta equação não considera os portadores que reixam as annadilhas. Estes eventos

têm pequeníssima probabilidade de ocorrência com desenvolvimento matemático muito

complexo.

2.5.2. DISCRIMINAÇÃO DO TEMIU DE SUBIDA (DTS)

A eficiência de coleta de carga é definida como a razão entre o número de

portadores de carga induzidos nos contatos, em relação ao número total de portadores

gerados pela interação do fóton (ABRO e JOHANSEN, 1996). No detector CZT, a

eficiência de coleta de cargas é dependente da energia da radiação, em função da

profundidade onde ocorrem as interações dentro do cristal. Para minimizar este efeito,

poder-se-ia trabalhar com detectores delgados, entretanto, isto acarretaria em uma

menor eficiência, limitando sua aplicabilidade na medida de radiações com energias

mais elevadas. Para utilizar detectores mais espessos, seria necessário desenvolver uma

função de correção de carga coletada em função do tempo de subida do pulso e da

posição de interação no cristal.
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Quanto maior for a profundidade onde ocorreu a interação, maior será o número de

portadores aprisionados, o que pode ser verificado pela Equação de Hecht (Equação 2

6) e, devido à maior distância a ser percorrida pelos buracos, maior será o tempo de

trânsito 16 destes portadores para alcançar a superficie do detector. Desta forma, a

amplitude do pulso será menor e o tempo de subida maior, degradando a resolução em

energia do detector (ANEXO 1 item 1).

Um processo eletrônico para melhorar a resolução dos detectores semicondutores,

que se baseia na discriminação dos pulsos (discriminador de tempo de subida - DTS)

que apresentam o tempo de subida superior a um determinado valor, foi apresentado

para o detector CdTe (lONES e WOOLLAM, 1975) e para o detector HPGe

(MATUSHITA et aI., 1981). Por meio desta discriminação, os pulsos provenientes de

interações mais profundas17
, com o tempo de subida superior a um valor limite pré

ajustado, não serão considerados. Este sistema, embora alcance resoluções muito

melhores, principalmente para o CdTe, gera, em conseqüência, uma diminuição

substancial na eficiência final do detector, pois todas as interações que provêm de

interações profundas são descartadas (ANEXO 1 item 2). Na prática, o que ocorre é que

o detector se comporta como se fosse menos espesso (BECKER, 1997).

A partir da variação linear, medida experimentalmente, entre a carga aprisionada e

o tempo de subida do pulso, desenvolveu-se um circuito eletrônico (RICHTER e

SIFFERT, 1992). Determina-se, assim, o tempo de subida e multiplica-se pelo valor da

amplitude do pulso, de forma a "compensar" o efeito da coleta incompleta das cargas.

Com isto, consegue-se melhorar a resolução do detector, sem perdas significantes em

sua eficiência. Na Figura 2.9 é ilustrado o efeito da correção no espectro.

Outra técnica usada para aprimorar a eficiência dos detectores CdTe é a utilização

do efeito Peltier para resfriá-los, melhorando também a resolução, visto que a corrente

de fuga é reduzida (KHUSAlNOV, 1992). Isso possibilitou ainda polarizar o detector

com tensões mais elevadas, melhorando a coleta de cargas. Este ITocedimento permite

utilizar pré-amplificadores com realimentação óptica de baixo ruído, em invés de

realimentação resistiva que é mais ruidosa. Resfriando o detector no primeiro estágio do

pré-amplificador, num valor em tomo de -30°C e aplicando o DTS, obteve-se

16 Intervalo de tempo que portadores de carga gerados gastam para sedeslocarem do local onde ocorreu a

interação até a superfície de coleta do detector.

17 São aquelas interações que geram cargas que possuem uma grande probabilidade de fícarem

aprisionadas durante o seu percurso dentro do detector.
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resolução à meia-altura (fwhm) de 600 eV em 59,5 keV do 241 Am. (NIEMELÃ et aI.,

1996).
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Figura 2.9 - Espectro J33Ba com e sem DTS. É possível verificar que, ao ativar o DTS,
há uma alteração na relação canal-energia.

A melhora na resistividade, resfriamento, DTS, etc, levou à obtenção de detectores

CZT com resolução de 1,3 keV em 122 keV que já é bem próxima da resolução do

detector HPGe (0,9 keV para a mesma energia). O detector CZT utilizado neste trabalho

emprega estas melhorias.

Um resumo de algumas vantagens e desvantagens sobre a utilização dos detectores

CdTe e CZT pode ser encontrado a seguir:

VANTAGENS

• Número atômico elevado e alta densidade, o que implica em alta eficiência para

fótons com energias abaixo de 180 keV, mesmo para espessuras menores que

3,0 mm que são, atualmente as disponíveis comercialmente.
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• A área do detector pode ser pequena, permitindo uma boa resolução espacial.

• Possui resolução energética melhor que detectores cintiladores.

• A conversão direta da energia depositada pela interação do foton produz

correntes de maiores valores quando comparadas, por exemplo, com as

produzidas nos detectores cintiladores, isto é benéfico em sistemas que operan

no modo corrente (integração de cargas).

• Baixa corrente de fuga, permite o uso com circuitos miniaturizados. Com

eletrônica compacta e de baixa potencia é essencial para instrumentos de

astrofisica, são instrumentos portáteis.

DESVANTAGENS

• Baixa coleta de cargas e relativamente baixo produto tempo de vida e

mobilidade principalmente para os buracos, o que limita o uso de detectores com

grande volume ou espessura, mesmo em uma direção preferencial de irradiação.

• O crescimento dos cristais está ainda no estágio de aprendizagem para a

obtenção de lingotes com alta homogeneidade e_alta resistividade.

• A operação dos detectores com taxas de contagens maiores que 1cf fótons por

mm-2.s- l
, apresenta problemas de processamento de sinal.

2.6. DETECTORES DE GERMÂNIO PLANAR (HPGE)

Para a espectrometria de raIOs X, os detectores HPGe planat 8 são os que

apresentam os melhores resultados e representam o estado de arte desta aplicação

(espectrometria de raios X aplicados em RXD). Na Figura 2.10 é apresentado

esquematicamente um detector HPGe planar.

18 A denominação planar refere-se ao campo elétrico e não à forma fisica do detector.
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Figura 2.10 - Estrutura de um detector HPGe Planar.
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A primeira camada, a mais fina, é altamente dopada de forma a obter uma região

muito rica em buracos (camada P+). É obtido, normalmente, por implantação de íons de

boro. A espessura desta camada é aproximadamente 0,3 J.Ull. Na outra superfície é

formada uma camada, neste caso, muito rica em elétrons (camada N+), normalmente

obtida por difusão de lítio. Usualmente esta camaoo é mais espessa que a anterior, na

ordem de 600 J.Ull. Estas duas camadas agem como contatos ôhmicos cobrindo as

superfícies planas do cilindro, permitindo a aplicação da tensão de polarização ao

cristal. Dt;;vido à alta concentração de cargas livres, estas canadas são condutoras e,

portanto, não servem para detectar a radiação ionizante, sendo por isto denominadas

"camadas mortas". Logo abaixo desta camada há uma outra, denominada "camada de

transição", do próprio material intrínseco, neste caso germânio, onde o campo elétrico

não atinge a intensidade correta para operação, assim, a coleta de cargas é parcial,

inconstante e não uniforme. Como o número atômico do germânio é elevado, a

probabilidade de interação nesta camada é significativa. Quanto maior for a canada de

transição maior será a contribuição ao contínuo da região Compton (CONTI, 1999).

Estas duas camadas devem ser consideradas, pois têm grande influência quando se

trata de detecção de radiações de baixas energias, visto que atenuam fortemente o fei~

da radiação incidente, diminuindo a eficiência do sistema de detecção.

Os detectores intrínsecos ou hiperpuros de germânio (HPGe) com geometria planar

apresentam:

• Excelentes propriedades de transporte de portadores de carga;
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• Alta eficiência em baixa energia e;

• Excelente resolução energética, 0,9 keV em 122 keV, pois esta geometria

apresenta baixa capacitância com relação ao seu volume.

Utilizando uma janela muito fina construída com berílio e sendo as camadas

"mortas" bastante finas, a geometria planar possibilita a medição de radiações de baixas

energias, que é o caso das aplicações nas medidas de feixes de raios X na faixa de

energias empregadas no diagnóstico médico (de 20 a 150 keV). Além de exibir no

conjunto mais coerência e valores ligeiramente menores para incertezas do que a

geometria coaxial (DELGADO, 2000).

Este detector necessita de nitrogênio líquido para sua utilização, porém, pode ser

reconduzido à temperatura ambiente, fora dos períodos de operação sem nitrogênio, sem

que com isto sejam alteradas suas características.

2.7. ESPECTROMETRIA DE FEIXES DE RAIOS X

Nas medidas, a DAP que se obtém com um detector, por exemplo, HPGe, é o

resultado da interação do feixe de raios X com o detector, por meio dos efeitos

fotoelétrico e Compton, como mencionado no item 2.1.4.

Outros efeitos podem ocorrer quando não há absorção total da energia da radiação.

Se um fóton de raios X característico for emitido na direção contrária à do fóton

incidente haverá a probabilidade deste fóton sair do volume sensível cb detector, sem

ser absorvido, ou seja, escapar, este efeito é denominado escape. Principalmente nas

interações que ocorrem nas superficies do detector, até 40 keV (FEWELL e WEAVER,

1974). Assim, não ocorrerá a absorção total de energia e acarretará o aparecimento de

um pico localizado no canal correspondente à diferença entre a energia do fóton

incidente e a energia do fóton de raios X característico que foi "perdido".

A probabilidade do escape é maior em detectores com alto número atômico (Z),

tendo em vista o aumento da probabilidade de interação da radiação na superficie do

detector, pois ocorre uma menor penetração no cristal. Este efeito não depende das

dimensões do cristal (DI CASTRO et aI., 1984).

Na Figura 2.11 é apresentado uma DAP obtida com o oodigo MCNP 4B, simulando

fótons monoenergéticos de 100 keV incidindo perpendicularmente à superficie de um
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detector HPGe. Pode-se observar o pICO de escape em 90 keV (devido ao pICO de

fluorescência, ~ 10 keV para o germânio), na parte esquerda da DAP, as interações que

ocorreram por efeito Compton e o fotopico em 100 keV.

A probabiiidade de acontecerem interações pelo efeito Compton é desprezível para

energias abaixo de 100 keV, aumentando consideravelmente para energias mais

elevadas (SEELENTAG e PANZER, 1979).

Outro problema a ser considerado é que a eficiência do detector varia com a energia

da radiação incidente, o que gera a necessidade de se efetuar, também, uma correção na

DAP medida. Além disto, a taxa de fluência de fótons a 2,0 m em RXD situa-se na faixa

de 7xl07 fótons por mm2.s-1 para um espectro de 100 keV e corrente de 10 mA (BIRCH

et aI., 1979). Esta taxa de fluência é extremamente elevada e os detectores atuais não

conseguem processar.

-80000

100000,...--...,.--,...--,...--,...---.---,...--,...--,...--...,.--...,,--...,

•
/

Fotopico

60000
In
c:
Q)
C>
19
§ 40000

Ü

20000 -

Joelho Compton

/
-~•I•I•I••li•

I~...
l..

Pico de Escape-K

~
•
.~ -

o 20
I

40
I

60
I

80
I

100

Energia (keV)

Figura 2.11 - Uma DAP obtida pelo código MCNP 4B. São apresentados os efeitos do
escape e das interações Compton, além do fotopico (reduzido de um fator J00).

Para obter o espectro original a partir da DAP toma-se necessário efetuar correções

relacionadas a todos os efeitos mencionados, para tanto, é necessário dispor das curvas

de resposta do detector. Além de ser necessário limitar a taxa de fluência que incide

sobre o detector (utilizando, por exemplo: colimadorespinhole). Como é muito difícil
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obter as curvas experimentalmente, devido a dificuldades de obtenção de fontes

monoenergéticas na faixa de energia de interesse, a solução adotada foi a modelagem

matemática do detector, fontes e geometria de medidas, seguida de validação

experimental.

A partir do modelo desenvolvido, pode-se obter as curvas de resposta desejadas por

meio das simulações utilizando técnicas de Monte Carlo. Dispondo dos dados

necessários, a DAP é corrigida utilizando a técnica de desmembramento ~tripping). As

principais correções introduzidas na DAP são:

• Variação da eficiência;

• Contagens geradas pelo efeito Compton e;

• Picos de escape.

2.7.1. DESMEMBRAMENTO DE ALlURA DE PULSOS (DAP)

Um feixe de raios X gerado por um aparelho de raios X de 100 kV, por exemplo,

dependendo da filtração do sistema, será composto por fótons de energia variando de

um valor mínimo19 até 100 keV. Os fótons de 100 keV irão gerar uma DAP que será

composta basicamente do pico de absorção total, do pico de escape e de 11m contínuo

em baixas energias correspondendo às interações por efeito Compton, conforme Figura

2.11.

Ocorre que os picos de escape e o contínuo Compton irão se localizar em regiões de

energias mais baixas sobrepondo-se a contagens devido a fófons gerados por

bremsstrahlung. Fica evidente que as contagens encontradas em cada canal, não são

somente decorrentes de absorções totais de fótons com energias situadas na faixa do

canal em questão, mas serão um somatório entre as absorções totais, as contagens

decorrentes de escapes e as contagens decorrentes de efeito Compton, as duas últimas

advindas de interações de fótons com energias maiores.

No canal correspondente à energia máxima (E'.máx) do espectro, há somente absorção

fotoelétrica, não há contribuição nem de contagens geradas por e~apes nem por

19 Próximo a zero, porém depende da filtração total utilizada.
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Compton. Neste canal pode-se simplesmente efetuar a correção relativa à eficiência20 do

detector. Feito isto, pode-se calcular qual a influência de contagens com energia

máxima, devido a interações Compton ou escapes e subtraí-Ia dos canaIS

correspondentes. Procedendo desta forma, iniciando com os canais de maiores energias

em direção aos menores, pode-se "corrigir" toda a DAP. Para aplicar esta metodologia é

necessário dispor das curvas de: eficiência, escape e Compton em função da energia do

fóton incidente.

Com a obtenção destes parâmetros, a correção dos espectros medidos com um

detector HPGe (SEELENTAG e PANZER, 1979) é dada por:

onde:

h(E):

E(E):

número real de fótons;

número de fótons medido, a própria DAP;

fração de escape-K;

energia em questão (keV);

fator de correção para o background Compton;

eficiência de fotopico;

energia máxima do espectro (keV) e;

energia do fóton Eo que gerou o joelho Compton (keV).

(2-8)

20 Somente uma fração (I) do número de fótons incidentes (b) de uma dada energia é contada no canal de

energia correto. Dividi-se o número de contagens (I), pela eficiência de fotopico (usualmente dada pela

relação E = 1/10 ). O resultado produzirá o número de contagens verdadeiro (b) neste canal de energia.
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2.8. O CÓDIGO MCNP 4B

A técnica de Monte Carl021 é uma ferramenta de simulação utilizada por meio de

códigos computacionais, difundida em situações onde medidas fisicas são

inconvenientes ou impossíveis. Pode ser usada para simular processos estatísticos, tais

como a interação de fótons e elétrons com a matéria, para determinar a energia, posição,

direção, etc. Os eventos probabilísticos individuais que compreendem um processo são

simulados seqüencialmente. As distribuições de probabilidade que governam estes

eventos são amostradas estatisticamente para descrever o fenômeno que está sendo

simulado de forma global. Este processo de amostragem estatística é baseado na seleção

de números aleatórios.

O desenvolvimento de computadores mais potentes e acessíveis, combinados com

técnicas de processamento paralelo (PVM) faz do Monte Carlo uma das técnicas mais

utilizadas mundialmente, na área de transporte de radiação. Esta técnica pode ser

aplicada no campo da proteção radiológica, modelagem de instalações nucleares,

blindagem de radiação, cálculos de eficiência de detectores de radiação, simulação de

sistemas biológicos (incluindo o corpo humano) para aplicações em medicina nuclear,

etc.

No transporte de partículas, a tecnica de Monte Carlo consiste em seguir, urna a

uma, um grande número de partículas, desde a fonte, onde ocorre o seu "nascimento",

ao longo de sua "vida", até a sua "morte" (escape, absorção, etc.). Cada história inicia

se com a criação de uma "partícula" fonte. A partícula é seguida enquanto viaja pelo

meio e sofre várias interações no sistema. Neste procedimento, as distribuições de

probabilidade são aleatoriamente amostradas usando-se dados de transporte para

determinar o resultado em cada passo de suas "vidas".

De forma simplificada e tomando como exemplo a história de um fóton, o processo

segue as seguintes etapas (PANI, et aI., 1987):

21 A criação do método de Monte Carlo é normalmente, atribuída aos cientistas qIe trabalharam no

desenvolvimento das bombas atômicas nos anos 40 em Los Alamos. (A denominação Monte Carlo vem

dos cassinos, ou seja, da geração aleatória de valores segundo uma distribuição estatística). Em 1983 o

código MCNP3 foi inteiramente reescrito utilizando FüRTRAN 77 padrão ANSr e liberado para a

comunidade científica.
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• Seleção aleatória da distância (x) percorrida pelos fótons entre interações

descrita pela distribuição de probabilidade exponencial: x =-Ijf.1 (In R) , onde Jl:

coeficiente de atenuação linear total e R: número aleatório.

• Seleção do tipo de interação, por números aleatórios, proporcional às se;ões de

choque dos processos passíveis de ocorrerem. Dependendo da interação, é feita a

escolha de uma nova trajetória.

• Se o código seguir também os elétrons gerados, para cada interação de um fóton

é também gerada, quando aplicável, uma história para o elétron liberado.

Esta história terminará quando o fóton ultrapassar os limites das regiões que

descrevem a geometria de contagem (escape), ou quando a energia do fóton ou do

elétron alcançar um valor mínimo (energia de corte) ou ainda quando a energia dofóton

ou elétron for completamente absorvida.

Quando repetido para um número grande de histórias, a técnica de Monte Carlo

fornece valores médios de grandezas, tais como: fluência de partículas ou dose.

Existem diversos códigos desenvolvidos para tal finalidade que simulam o

transporte de fótons e/ou elétrons, tais como: EGS, e ITS (JENKIS et al., 1988,

NELSON et al. 1985) e MCNP, (Manual MCNP 4B, 1996). O código escolhido neste

trabalho é o MCNP 4B. Hoje ele incorpora várias características como representlção

gráfica (MCPLOT), estrutura de repetição de geometrias entrelaçadas, transporte de

nêutrons, fótons e elétrons, baseado no código ITS 3.0, aproximação da radiação de

freamento em alvos espessos para transporte de fótons, desenho do caminho das

partículas via programa de computador SABRINA. A capacidade de tratamento de

geometrias complexas em 3 dimensões em tempos razoavelmente curtos, e a variedade

de opções de dados de entrada fazem deste código uma ferramenta muito conveniente,

versátil e poderosa (ANEXO 2).

Para utilizar o MCNP 4B é necessário definir previamente a geometria do sistema e

da fonte, os materiais envolvidos, as partículas e radiações, incluindo suas energias, a

região de escape e as energias de corte. Para modelar um detector, por exenplo: HPGe,

é necessário dispor de suas características que, normalmente, são fomecidas pelo

fabricante, tais como forma do cristal, volume sensível, dimensões do cristal,

parâmetros de coleta do sinal, camada morta de germânio, etc.
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CAPÍTULO III - MATERIAIS E METODOLOGIA

o trabalho experimental está relacionado à determinação da fluência em energia de

feixes de raios X. Para isso, utilizou-se, um tubo de raios X com características próprias

para o uso em diagnóstico clínico (RXD), dois sistemas de espectrometria (um deles

baseado em detector CZT e o outro em detector HPGe) juntamente com suas eletrônicas

associadas e como sistema de referência uma câmara de ionização. A calibração dos

detectores para espectrometria foi realizada empregando técnica de modelagem

matemática, para cada detector, com o código MCNP 4B.

3.1. MATERIAIS

3.1.1. APARELHO DE RAIOS X

Para a obtenção dos feixes de raios X, foi utilizado um aparelho de raios X

industrial do LNMRI/IRD, cuja especificação técnica é apresentada na Tabela 3.1.

PANTAK
HF160

Alta freqüência - Potencial Constante
+/-0,15% - 15 kHz
1,0 mm de berílio

5-160 kV - Resolução": 0,1 kV
0,5-50 mA até 3,2 kW - Resolução": 0,1 mA

Fixo - tungstênio - 20°

Tabela 3.1 - Especificação do aparelho de raios X
Fabricante

Modelo
Tipo de Gerador

Ripple
Filtração Inerente

Tensão de Operação
Corrente do tubo

Anodo

3.1.2. SISTEMA DE ESPECTROMEfRIA COM DETECTORCZT

Para a operação do detector CZT é necessário que o cristal (telureto de cádmio e

zinco) seja resfriado a uma temperatura aproximada de 252 K (-21,15 0c), para isso,

utiliza-se um sistema de "resfriamento elétrico" com célula Peltier. O sistema

. espectrométrico utilizado, fabricado pela AMPTEK, é composto de:

* Exatidão melhor que +/-1 % e repetibilidade melhor que +/-0,03% à temperatura constante.
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• Detector CZT modelo XR-IOO-CZT, medindo 3x3 mm de superficie frontal por

2 mm de espessura;

• Pré-amplificador e amplificador;

• Discriminador de forma de pulso;

• Fonte de alimentação e de polarização do detector PX2T-CZT e;

• MCA com 8192 canais modelo PMC8000.

Na Figura 3.1 são apresentadas as conexões entre as diversas partes do sistema para

operação do detector CZT.

COMPUTADOR

=PDIlTA $ERIAL

CONTADOO
·OPCION,Ol,

INP ti PX2T-aT .Ee:m
POWUl SUPPlY

o .... ClUT

INC L...- -' INC

GERADOR
DE

P~LSO

·OPCION,Ol,

Figura 3.1 - Esquema do sistema espectrométrico CZT*, o DTS localiza-se dentro do
módulo amplificador efonte de alimentação.

3.1.3. SISTEMA DE ESPECTROMETRIA COM DEfECTORHPGE

Sistema espectrométrico HPGe, fabricado pela Intertechnique, é composto por:

• Detector HPGe EGP 30o-13-X-TR LURISYS MESURES medindo 16 mm de

diâmetro e 13 mm de comprimento e resolução de 0,49 keV em 122 keV;

• Amplificador, modelo 7244;

• Fonte de Alimentação tipo "bin", modelo 909 Tennelec;

• http://www.amptek.com/crconnect.html(30/4/2003)
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• Fonte de polarização do detector, modelo 7161;

• Recipiente térmico (dewar) com capacidade de 5 litros para abastecimento de

nitrogênio líquido e;

• O MCA utilizado foi o mesmo do sistema espectrométrico CZT.

Na Figura 3.2 são apresentadas as conexões entre as diversas partes do sistema para

operação do detector HPGe utilizada neste trabalho. Importante desta:ar que o circuito

de rejeição de empilhamento é conectado pela ligação PU GATE e GATE 1.
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Figura 3.2 - Esquema do sistema espectrométrico HPGe.

Ambos os sistemas foram operados via computador tipo notebook com processador

Pentium 233 MHz, para controle, aquisição e armazenamento de espectros. A saída de

dados foi controlada pelo programa de aquisição de espectros desenvolvido pela

AMPTEK.

3.1.4. CÂMARA DE IONIZAÇÃO

O sistema de referência utilizando uma câmara de ionização empregado para

comparar o kerma no ar calculado a partir dos espectros obtidos por espectrometria é

composto de:
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• Câmara de ionização RADCAL modelo 20X5-3, série 20647 com volume de 6,0

cm3
, calibrada no PTB (certificado número 3922), padrão secundário do

LNMRIlIRD e;

• Eletrômetro Keithley modelo 6517A, calibrado no IRD, o qual já possui uma

fonte de tensão para polarizar a câmara de ionização com 0,1% de exatidão (Para

um intervalo de confiança de 95,45%: k=2).

Nas medições foram controlados os parâmetros de temperatura e pressão

atmosférica, utilizando os seguintes equipamentos:

• Barômetro Druck DPI 141 com 0,01% de exatidão (Para um intervalo de

confiança de 95,45%: k=2) e

• Termômetro HART SCIENTIFIC modelo 1504 com uma sonda de temperatura

modelo 5611 com 0,01% de exatidão (Para um intervalo de confiança de

95,45%: k=2).

3.1.5. COMPUTADOR

Um microcomputador tipo PC com processador AMD-ATHLüN 800 MHz, e

memória 32 Mbytes foi utilizado nos cálculos com o código MCNP 4B na modelagem

dos detectores a fim de determinar a função resposta dos detectores CZT e HPGe

(curvas de eficiência, Compton e escape).

3.1.6. COLIMADOR

Conforme citado no Capítulo I, uma das dificuldades na medida de espectros de

RXD é a alta taxa de fluência de fótons, sob condições de exposição radiográfica, a qual

pode exceder a capacidade do sistema espectrométrico (efeito de polarização,

empilhamento, etc). A taxa de fluência pode ser reduzida, para níveis aceitáveis, com o

aumento da distância entre a fonte e o detector (DFD) ou pela diminuição da corrente do

tubo o que nem sempre é possível de ser realizado na prática. Neste trabalho empregou

se um conjunto de colimadores fabricado pela AMPTEK modelo EXVC. Este conjunto

é composto por sete colimadores de tungstênio conforme especificado na Tabela 3.2.
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Tabela 3.2 - Tabela de dimensões dos colimadores de tungstênio
Diâmetro (1l11l) 25 50 100 200 400 1000 2000
Espessura (mm) 1 1 2 2 2 2 2

Adicionalmente, foi construída uma blindagem complementar para reduzir a

radiação espalhada na direção do detector, consistindo de um cilindro de alumínio com

5,0 mm de espessura com outro cilindro de chumbo, também com 5,0 mm de espessura,

em seu interior. Este conjunto de cilindros possui um furo passante, centralizado em seu

eixo geométrico, de 1,0 cm de diâmetro. Na Figura 3.3 é apresentado um diagrama da

montagem do colimador e blindagem.

Colimadores

(tungstênio) Suporte

(PVC)

Blindagem

(chumbo)

Figura 3.3 - Sistema de colimação e blindagem utilizado no detector HPGe.

3.1.7. FONTES RADIOATIVAS DE REFERÊNCIA

A modelagem matemática do detector deve ser validada a partir de medidas

experimentais. Tais medidas acarretam na necessidade do emprego de fonte?2

radioativas monoenergéticas na faixa de interesse (20 a 150 keV). As características das

fontes disponíveis no LNMRIIIRD que foram utilizadas nos cálculos são apresentadas

na Tabela 3.3.

Então, para estabelecer a resposta em eficiência do sistema espectrométrico

utilizou-se, o maior número possível de padrões radioativos secundários disponíveis,

calibrados em termos de atividade e taxas de emissão pelo LNMRI/IRD,

compreendendo a faixa de 13,9 keV a 150 keV. Trata-se, em sua maioria, de fontes com

22 A literatura especializada vem publi:ando alguns trabalhos sobre 169Yb destinado ao uso como padrão

para calibração em eficiência, cobrindo a faixa de energia de 63 keV a 308 keV.
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meias-vidas longas, favorecendo possíveis controles periódicos da curva de eficiência

obtida.

Tabela 3.3 - Dados nucleares das fontes padrões utilizados na calibração das cadeias
de espectrometria, para levantamento da curva de eficiência.

FONTES MEIA-VIDA
ENERGIA PROBABILIDADE ATIVIDADE

(keV) DE EMISSÃO (%) (,uCi)*

12,037±0,75%
!
!

57CO 1271,77 ± 0,1 dias I 136,50(y) i 10,67 ± 0,05 i 1,148±0,47%
! ···-··-···I···2·2:-10·(Á·gK~)·T- ··.--.--S2;6±.i-;3-.---....;---- ··.·.·· -- .

i

109Cd i 462,6 ± 0,4 dias I 25,00(Ag KP) i 17,4± 0,3 l 2,001±1,59%
I I 88,03(y) I 3,651 ± 0,02 i

-·--1~~-·-----r···-····~-----------I--30,80 (C~·K~)···r-·-·-·-97~1±-O~7---·----T---····--···_-·-·-.-...

Ba I 10,5 - 0,1 anos I81,00+79,62(y) I 36,73 ± 0,18 L~,_~~.~±0,7_2%
--:rm~l 22,32 anos I 46,50 I 4,24 ! 2,45±4,68%

I52Eu 1"13,53±0,03anosl 121,78(y) i 28,31±0,08-11;23-i-±i,94%
······--·--··+---------·----··----·----rTj:90·(Np-·I~fr··-··-i3±o~8---··---'---····-·····-·

I 17,60 (Np LP) I 18,61 ± 0,15
241Am I 432,7 ± 0,5 anos I 21,0(Np LP) I 18,61 ± 0,15

! ! i
i i 26,30 (y) I 2,395 ± 0,019
i J i

i I 59,50 (y) ! 36,03 ± 0,25
• Para um intervalo de confiança de 95,45%: k=2.

Devido ao fato dos fótons de interesse serem de baixa energia, foram construídas

fontes praticamente "sem espessura", no intuito re minimizar a auto-absorção, além de

facilitar o processo de modelagem da fonte, evitando, assim, a necessidade de inserção

de materiais em sua estrutura; e também com características necessárias para manter

uma geometria equivalente à fonte pontual na distância fonte-detector em que foram

realizadas as medidas.

Estas fontes são compostas de um disco de acrílico com 25,0 mm de diâmetro e 1,0

mm de espessura, com um orificio de 5,0 mm no centro. Coloca-se uma folha de

polietileno de 0,05 mm de espessura em uma das faces do disco de acrílico e adiciona-se

uma solução padrão do radionuclídeo desejado, gota a gota, na região formada pelo

disco de acrílico e o filme de polietileno. Após a secagem da solução, a outra face do

disco de acrílico também é recoberta com polietileno. Na Figura 3.4 é apresentado um

diagrama da montagem das fontes radioativas utilizadas.
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Figura 3.4 - Montagem da fonte radioativa utilizada na espectrometria gama.

3.2. METODOLOGIA

Inicialmente foi necessário definir o código de modelagem que seria utilizado na

faixa de energia dos RXD. Foram realizados alguns testes com o código EGS4 e

observou-se que os picos de escape não apareciam no espectro resultante. Foi v6"ificada

na bibliografia (LIU et al., 2000, e MIYAJIMA, 2000) a necessidade de utilização de

sub-rotinas além daquelas que acompanham o código original, o que demandaria tempo

para a identificação e implantação das referidas sub-rotinas. Devido ao tempo limitado,

optou-se pela utilização do código MCNP 4B, cuja resposta se mostrou compatível com

o espectro experimental, inclusive apresentando os picos de escape, e, para o fim

desejado, apresenta maior simplicidade na modelagem do detector.

3.2.1. MODELAGEM DO DElECTOR CZT

o detector CZT apresenta baixa mobilidade dos portadores de carga, dificultando o

transporte destes portadores no semicondutor durante a coleta de cargas, o que contribui

para uma grande variação da eficiência de coleta de cargas, que é função dl

profundidade onde ocorreu a interação, conduzindo a uma coleta incompleta de cargas

que não é considerada nos códigos de Monte Carlo atuais. Este efeito provoca uma

longa cauda em baixa energia na forma do pico do detector CZT, conforme apresentado

na Figura 2.9.

O detector CZT utilizado possui dimensões muito pequenas (3x3x2 mm) e para se

obter uma eficiência adequada é necessário aproximar bastante a fonte radioativa do

detector. As fontes foram posicionadas no eixo axial, à distância de 1,3 cm da face

frontal do detector CZT. Na Figura 3.5 é apresentada a modelagem do detector CZT
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para fins de cálculo com o código MCNP 4B. Esta configuração é utilizada para

validação da modelagem.
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Figura 3.5 - Modelagem do detector CZT.

3.2.2. MODELAGEM DO DETECTORHPGE

Uma fonte radioativa do tipo pontual com emissão isotrópica é simulada no código

MCNP 4B. A resposta da simulação foi obtida utilizando-se o comando de saída (tally

card) F8 que apresenta uma DAP devida aos fótons, na região sensível do cristal. Com

intuito de reduzir o tempo de processamento, não foi considerado o transporte de

elétrons realizado pelo comando "mode" (mode card), o qual apresenta a possibilidade

de selecionar o transporte de fótons, nêutrons e/ou elétrons, visto que os resultados

obtidos para os parâmetros de interesse apresentam pequeníssimas diferenças quando os

elétrons são considerados (BECKER, 1997).

O comando F8 apresenta, também, o erro relativo devido às contagens em cada

faixa de energia do espectro. O número de histórias escolhido foi de 107 de forma a se

obter boa estatística, fornecendo valores de erro relativo (R) considerados como sendo

aceitáveis, conforme valores de referência recomendados pelo manual do MCNP,

R<O,OS.
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o modelo geométrico do detector foi baseado nas informações fornecidas pelo

fabricante. Entretanto, alguns parâmetros como, por exemplo, a "camada morta"

(contato + região de transição) que pode variar de detector para detector, mesmo sendo

do mesmo fabricante e do mesmo modelo, foi detenninada.

1) DETERMINAÇÃO DA CAMADA MORTA

O procedimento realizado para a determinação da camada morta do detector HPGe

consiste de um processo interativo entre as contagens obtidas na simulação e a variação

da espessura da camada morta, comparativamente à medição de fonte pontual conhecida

e41 Am) (CONTI, 1999). Esta fonte foi medida com o detector HPGe à DFD de 10 cm,

posicionada na direção do eixo axial do cristal. Esta geometria foi reproduzida por

simulação e os resultados foram comparados com os valores experimentais. Os cálculos

foram iniciados com o valor declarado pelo fabricante, que é aproximadamente de 0,5

JlIIl e verificou-se que a contagem total era maior que a obtida experimentalmente.

Novos cálculos foram realizados, aumentando-se gradativamente a espessura da camada

morta, até que o valor da contagem total obtida estivesse de acordo com o valor

experimental.

Deve-se considerar, além da camada morta, os materiais que envolvem o cristal,

que atenuam a incidência dos fótons e que devem ser bem caracterizados,

principalmente até 300 keV (EWA et aI., 2001). É importante ressaltar que as

dimensões do cristal devem ser o mais precisas possível, para não introduzir grandes

erros na determinação da eficiência do detector (NAKAMURA, 1983, e SIMA, 1990).

Na Figura 3.6 é apresentada a geometria utilizada para o detector e na Tabela 3.4 as

respectivas dimensões. No ANEXO 3 é apresentado o arquivo de entrada desenvolvido

para o detector HPGe.

Tabela 3.4 - Dimensões utilizadas na modelagem do cristal de germânia.

REGIÃO
2 - Janela de berílio

3 - Camada de vácuo
5 - Camada morta inicial

6 - Espessura sensível
8 - Camada morta final

ESPESSURA (mm)
0,125

3,0
0,004
1249,6

5
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Figura 3.6 - Representação esquemática do detector HPGe apresentando (1.'1 diferentes
regiões, meios, planos e cilindros considerados na modelagem.

2) VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL

Para validar a modelagem do detector HPGe, determinou-se experimentalmente a

curva de eficiência em função da energia (EWA et aI., 2001). Foram utiliz::~0s os

padrões radioativos apresentados na Tabela 3.3, cujas energias cobrem a faixa de

energia de investigação. Visando evitar os efeitos som.(3, a otimização da estatística de

contagem e a possibilidade de considerar a fonte real como sendo pontua~ estas fontes

foram colocadas a uma DFD de 10 cm ao longo do eixo axial do detector.

Inicialmente o sistema de detecção foi calibrado em energia utilizando fontes de

241Am e 57CO. No cálculo dessas eficiências foram consideradas as radiações de fundo e

as contribuições devidas às interações por efeito Compton.

Utilizou-se a probabilidade de emissão de cada pico monoenergético associada com

a atividade corrigida para a data de realização das medidas de cada fonte radioativa,

23 Ocorre quando, em um mesmo decaimento, o radionuclideo emite dois ou mais fótons dentro de um

intervalo de tempo muito curto de forma que o sistema de detecção é incapaz de separar os dois eventos

considerando-os como um só. Nestes casos a contagem relativa a estes eventos é feita no canal

correspondente à "soma" das energias de cada fóton emitido.
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para calcular a eficiência de contagem, determinando aSSIm a curva de eficiência

experimental do detector HPGe.

3.2.3. DESMEMBRAMENTO DADAP

Para o procedimento de desmembramento de e~ectro é necessária a determinação

das curvas de eficiência, escape24 e comprimento Compton do detector HPGe.

Importante ressaltar que para a determinação destas curvas, após validação do modelo, a

emissão da fonte foi alterada de feixe isotrópico para feixe unidirecional e foi

posicionada a 1,0 m do eixo axial do detector para ser compatível com a geometria de

irradiação do tubo de raios X. Foi desenvolvido um programa computacional, utilizando

Visual Basic, para desmembramento da DAP, a partir da metodologa empregada

(SEELENTAG e PANZER, 1979) para obter-se o espectro real emitido pelo tubo de

raios X.

3.2.4. MEDIDAS DE FEIXES DERAIOS X

Para se obter o espectro de raios X, primeiramente obteve-se a DAP para algumas

qualidades de radiação e posteriormente processaram estes dados no programa de

desmembramento. Posicionou-se o detector à distância de 1,0 m do feixe de radiação.

Um cuidado particular foi dado ao sistema de alinhamento do feixe de raios X, realizado

com auxílio de [asers alinhado com o centro do tubo de raios X. O procedimento

consistiu em retirar o detector e ajustar a posição do sistema de alinhamento até que o

centro do feixe do laser coincidisse com o centro do colimador (visualmente).

Para minimizar o espalhamento da radiação em vários dispositivos e paredes em

torno dos detectores e obter um espectro reprodutível e verdadeiro, utilizou-se a

blindagem citada no item 3.1.5. Na Figura 3.7 é apresentado o arranjo experimental

empregado neste trabalho.

24 Considerou-se na correção do efeito escape: ka l = 9,89 keV para o germânio.
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o tempo de contagem em todas as exposições foi de 300 s, utilizaram-se c:orrentes

de 0,5 e 1,0 mA. Os espectros foram obtidos com as tensões de 60, 80, 100, 120 e 150

kV. O MCA foi ajustado para 256 canais com 1,0 keV por canal.

Foco-colimador= 50 em Colimador-detector = 50 em

------;."--.-..--------:r---------~

PVC alumÚlio

Colimador 1

Tubo de
raios X Colimador2

Conjunto
Detector-blindagem

laser

Figura 3.7 - Montagem experimental de medida do detector HPGe.

3.2.5. VALIDAÇÃO DAMETODOLOGIA

Para a validação da modelagem do detector, procedimento de calibração e

metodologia de desmembramento de espectro, optou-se por dois tipos de verificação:

uma análise qualitativa e outra quantitativa. Para a análise qualitativa comparou-se o

espectro experimental, j á corrigido, com o espectro teórico obtido a partir do programa

computacional desenvolvido pelo IPEM (CRANLEY et aI., 1997), especialmente

desenvolvido e amplamente utilizado, para condições específicas do tubo de raios X,

assim, é possível realizar uma comparação da forma do espectro (energia máxima, raios

X característicos, etc.). Os espectros foram normalizados para o ponto de valor máximo

do espectro de bremsstrahlung. Para a análise quantitativa, isto é, verificação da

intensidade do fluxo de fótons, comparou-se o valor de kerma no ar calculado a partir

do espectro corrigido com o valor medido, nas mesmas condições do tubo de raios X e

distância, com uma câmara de ionização padrão secundário.

Os coeficientes de transferência de energia utilizados para o cálculo do kerma no ar

foram obtidos em HUBBELL e SELTZER, (1995).
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CAPÍTULO IV - RESULTADOS E DISCUss6ES

4.1. MODELAGEM DO DETECTOR CZT

Devido aos problemas de coleta incompleta de carga apresentados pelo detector

CZT, quando a interação ocorre nas camadas mais profundas do cristal, é necessário um

tratamento especial para sua completa modelagem, requerendo correções que constitui

basicamente da utilização da Equação de Hecht (2-6), apresentada no item 2.5.1 do

Capítulo lI, que não são consideradas no MCNP 4B. Na DAP, este efeito, mostrado na

Figura 4.1, altera assimetricamente a forma do pico causando o aparecimento de uma

cauda alongada adicional no lado de baixa energia do fotopico obtido com o detector

CZT, sendo mais acentuada para energias mais elevadas.

40000

- Experimental sem DTS
--- Simulado MCNP

30000

11l
r::::

~ 20000
S
r::::o
Ü

10000
picos de escape

/

cauda

\

605040302010
o~~;;;;:~~~.~~_~~~U

o
Energia (keV)

Figura 4.1 - Efeito da coleta incompleta de cargas em um espectro experimental obtido
com uma fonte radioativa de 241Am comparado a um espectro simulado obtido com o
MCNP 4B onde foram consideradas as energias de 13,9 keV, 17,60 keV, 21,0 keV, 26,3
keVe 59,50 keV na simulação.

Para aplicação da Equação de Hecht são necessárias informações concernentes ao

ponto de interação e à respectiva quantidade de energia depositada. Neste intuito, foram

analisadas as possibilidades de determinação destas informações utilizando-se os

códigos EGS4 e MCNP.
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Embora o código EGS4 possua versatilidade para determinação destes parâmetros,

observou-se que seria necessária a utilização de sub-rotinas especiais para cálculo do

pico de escape nas baixas energias, o que não está disponível no sistema básico de

cálculo do código, como mencionado no item 3.2 do Capítulo ID.

O código MCNP 4B apresenta resultados aceitáveis para o tratamento de baixas

energias, apresentado os picos de escape correspondentes, isto foi uma dificuldade

encontrada no EGS4. Assim, a modelagem do detector CZT foi realizada uilizando-se

o código MCNP 4B, contudo, durante o estudo, observou-se dificuldades em adequar a

saída de dados para as necessidades. Desta forma, não foi possível realizar a validação

da modelagem pela inviabilidade de aplicação da Equação de Hecht para cOlfeção do

espectro obtido.

4.2. MODELAGEM DO DETECTOR HPGE

4.2.1. DETERMINAÇÃO DA CAMAD\ MORTA

Para determinar a camada morta do cristal de germânio obtev6-se curvas de

eficiência a partir da modelagem do detector HPGe utilizando-se várias espessuras para

a camada morta que foram comparadas com os valores experimentais obtidos para fonte

pontual e isotrópica de 241Am. As curvas são apresentadas na Figura 4.1. Importante

ressaltar que os dados de alta energia não foram simulados, visto que o efeito da camada

morta é mais acentuado em baixa energia.

Foi verificado que melhor concordância entre os resultados do código MCNP 4B e

aqueles obtidos experimentalmente, somente ocorreu quando a espessura da camada

morta foi ajustada para 4 flm, compensando assim a insuficiência de dados fornecida

pelo fabricante sobre o cristal. Importante ressaltar que a determinação do valor da

camada morta tem grande importância, principalmente em baixa energia visto que o

valor declarado, :::; O,5f.lll, corresponde apenas à camada onde é realizado o contato

elétrico, enquanto que a camada determinada corresponde ao contato elétrico e também

a camada de transição, por isso a grande diferença entre o valor declarado pelo

fabricante e o determinado por esta metodologia.
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Figura 4.2 _ Curvas de eficiência simuladas e experimental para vários valores de

camada morta.

4.2.2. VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL

Os valores de diciência obtidos a partir do modelo do detector HPGe foram

comparados com os dados experimentais, utilizando-se as fontes descritas no item 3.1.6

do Capítulo m, a fim de validar sua modelagem.

a) CURVA DE EFICIÊNCIA

A curva de eficiência de detecção, para a geometria descrita em 3.2.2. item 2,

apresentada na Figura 4.2, em função da energia foi ajustada pela Equação 4.1, no

intervalo de 12,5 a 150 keV.
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Figura 4.3 - Curva de eficiência para o detector HPGe obtida por modelagem e
validada experimentalmente. A incerteza estimada, considerando a flutuação das
contagens, da atividade da fonte e da probabilidade de emissão, se manteve inferior a
5% (Para um intervalo de confiança de 95,45%: k=2).

ln(li ) = a + b ln(E) + c ln(E/ + d ln(El + e ln(E/ + f ln(Ei

onde:

(4-1)

E:

E:

a,b,c,d,e,f:

eficiência (ctg / nO. de fótons);

energia (keV) e;

coeficientes de ajuste.

Na Tabela 4.1 são apresentados os coeficientes que foram obtidos pelo processo de

ajuste para os valores de eficiência determinados pela modelagem, com o coeficiente de

correlação, ~,igual a 0,99948.
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Tabela 4.1 - Valores para os coeficientes da Equação 4.1 obtidos pelo ajuste da curva
de eficiência calculada por simulação do detector HPGe obtida na faixa de 12,5 a 150
keV

COEFICIENTE
a
b
c
d
e
f

VALOR
-4,05429
0,83214
8,16604

-10,39165
4,82429
-0,79761

Como na faixa de energia investigada existem poucos radionuclídeos

monoenergéticos e o ajuste matemático aplicado entre os pontos que se encontram

muito distanciados uns dos outros, sobretudo onde apresenta uma curvatura acentuada,

dá margem a avaliações subjetivas, o que pode induzir grandes erros na determinação da

curva de eficiência. Portanto, a modelagem realizam corretamente no código MCNP 4B

com os parâmetros suficientes pode determinar a eficiência de fotopico precisa e

rapidamente, inclusive para propósitos radiológicos, eliminando, também, inteiramente

problemas de disposição associados com fontes radioativas.

4.3. DESMEMBRAMENTO DA DAP

1) CUKVAS PARA O DESMEMBRAMENTO

Utilizando-se a modelagem do detector descrita acima, foram determinadas as

curvas de eficiência de fotopico, escape e Compton, na faixa de 13,9 a 150 keV, sob as

mesmas condições da geometria re medida experimental utilizando o tubo de raios X

com feixe unidirecional, conforme citado em 3.2.3. Não foi considerado o colimador na

simulação, pois os seus efeitos somente são perceptíveis a partir de energias próximas a

200 keV (pANI et aI., 1987).

As curvas obtidas apresentaram concordância com aquelas obtidas por outros

autores (SEELENNTAG e PANZER 1979, DI CASTRO et aI., 1984, e BECKER,

1997).
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a) CURVA DE EFICIÊNCIA

Na Figura 4.3 é apresentada a curva de eficiência, E(E), do detector HPGe.

Importante destacar que não foi necessário modelar o detector para as baixas energias, o

que seria muito critico devido à fluorescência do germânio, visto que a filtração

adicional utilizada neste trabalho é de 2,5 mm de alumínio, utilizada em práticas de

RXD, e os espectros medidos não apresentam energias menores que 15 keV.
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Figura 4.4 - Curva de eficiência do detector de HPGe.

Os valores da eficiência foram interpolados por um polinômio de nona ordem

descrito por:

&(E) = a +b(E)+c(E/ +d(E/ +e(E/ + f(EY + g(E)6 +h(E)7 +i(E8 )+ j(E9
) (4-2)

onde:

E:

E:

eficiência (ctg / n°. de fótons);

energia (keV) e;

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j: coeficientes de ajuste.
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Na Tabela 4.2 são apresentados os coeficientes que foram obtidos pelo processo de

ajuste para os valores de eficiência determinados pela modelagem, com o coeficiente de

correlação, ?, igual a 0,99995.

Tabela 4.2 _ Valores para os coeficientes da Equação 4.2 obtidos pelo ajuste da curva
de eficiência calculada por simulação do detector de HPGe.

COEFICIENTE VALOR
a -0,67228EO
b 0,2üü69Eü
c -ü,ü1129Eü
d 3,72545E-4
e -7,77ü58E-6
f l,ü4993E-7
g -9,13325E-1Ü
h 4,91762E-12

-1,487ü5E-14
J 1,9277lE-17

b) CURVA DE ESCAPE

Na Figura 4.4 é apresentada a curva da fração de escape, T\K. da camada K em

função da energia dos fótons incidentes.
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Figura 4.5 - Fração de escape da camada K.
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Foram encontradas pequenas diferenças na curva de escape quando a simulação da

fonte foi isotrópica, concluindo que este fenômeno depende do ângulo de entrada da

radiação no detector. Importante ressaltar que cada ponto calculado é a razão entre a

área do pico de escape e as contagens na região do fotopico que gerou o escape.

Os valores da fração de escape da camada K foram interpolados por uma soma

exponencial descrita por:

onde:

l1K:

E:

Al,A2,tl,t2:

fração de escape;

energia (keV) e;

coeficientes de ajuste.

(4-3)

Na Tabela 4.3 são apresentados os coeficientes que foram obtidos pelo processo de

ajuste para os valores de escape determinados pela modelagem, com o coeficiente de

correlação,~, igual a 0,99812.

Tabela 4.3 - Valores para os coeficientes da Equação 4.3 obtidos pelo ajuste !...i curva
de escape calculada por simulação do detector de HPGe.

COEFICIENTE VALOR
AI 0,36555
A2 0,00277
tl 12,33988
t2 158,6197

c) CURVA DE COMPRIMENTO COMPTON

Na Figura 4.5 é apresentada a curva do comprimento Compton, h(E), em função da

energia dos fótons incidentes. Importante ressaltar que este cálculo foi realizado

integrando a área Compton gerada para cada fotopico e multiplicando-a pelo joelho

Compton correspondente.
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Figura 4.6 - Curva de comprimento Compton.

A curva do comprimento Compton versus energia dos fótons incidentes foi

interpolada por um polinômio de oitava ordem descrito por:

h(E)=a+b(E)+c(E/ +d(E/ +e(El + frEi + g(E/ +h(E/ +i(E/ (4-4)

onde:

h: comprimento Compton;

E: energia (keV) e;

a,b,c,d,e,f,g,h,i: coeficientes de ajuste.

Na Tabela 4.4 são apresentados os coeficientes que foram obtidos pelo processo de

ajuste para os valores de Compton determinados pela modelagem, com o coeficiente de

correlação, ?, igual a 0,9991.
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Tabela 4.4 - Valores para os coeficientes da Equação 4.4 obtidos pelo ajuste da curva
de escape calculada por simulação do detector de HPGe.

COEFICIENTE VALOR
a -0,Ol224EO
b 0,00l6lE-S
c -S,77453E-5
d 2,59665E-6
e -4,5l60lE-S
f 4,73403E-lO
g -2,93504E-l2
h 9,90367E-l5

-l,40l65E-l7

2) AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE DESMEMBRAMENTO

Uma avaliação de funcionalidade do programa de desmembramento desenvolvido

foi realizada processando espectros monoenergéticos obtidos pelo MCNP 4B. Na Figura

4.6, pode-se observar as devidas correções de eficiência, de escape e de efeito Compton

realizadas em um espectro monoenergético de lOO keV pelo programa de

desmembramento.
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Figura 4.7 - Avaliação do programa de desmembramento, apresentando as correções
para eficiência, escape e Compton.
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4.4. MEDIDAS DE FEIXES DE RAIOS X

Na Figura 4.7 é apresentado uma comparação entre a DAP e o espectro para uma

tensão de 100 kV e corrente de 0,5 mA.

350000 ..,------r----,-----,--,--,----,------,-----,--.,...---"

300000 DAP
____ Espectro

250000

•

ê 200000
Ql
OI
]l
c 150000
o
Ü

100000

50000

20 40 60

Energia (keV)

80 100

Figura 4.8 - Distribuição de altura de pulsos e espectro medidos para uma feixe de
100 kVe 0,5 mA.

No intuito de avaliar qualitativamente os resultados obtidos, foram empregados

espectros teóricos com características semelhantes aos da máquina de raios X utilizada.

Na figura 4.8 são apresentados os espectros comparativos. As diferenças sistemáticas

(convexidade e concavidade) encontradas entre os espectros experimental e teórico são

similares às obtidas pelos pesquisadores do PTB, em comunicação privada fornecida

por H. M. Kramer.
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4.5. VALIDAÇÁO DA METODOLOGIA

Além da análise qualitativa, optou-se, para melhor avaliação da metodologia de

medida, por uma verificação quantitativa do espectro corrigido. Este procedimento foi

realizado comparando os resultados de kerma no ar calculados a partir dos espectros

com os valores obtidos por uma câmara de ionização calibrada como padrão secundário,

existente no LMNRI, na mesma posição de medida do detector HPGe.

É importante ressaltar que, para o cálculo do kerma no ar a partir do espectro, é

necessário obter uma área de radiação bem caracterizada, necessitando preciso

conhecimento da área do colimador e perfeito alinhamento.

Para a determinação do espectro que é emitido pelo tubo de raios X, isto é, na saída

do tubo, é preciso considerar o espalhamento no ar entre o tubo e o detector. Com este

objetivo, é preciso considerar a camada de ar na modelagem pata a obtenção da

eficiência absoluta.

Enquanto que, para a determinação do espectro de raios X no local em que está

posicionado o detector, para comparação com o valor de kerma no ar medido pela

câmara de ionização, é necessária a determinação da eficiência intrínseca do cristal. Por

isso, neste caso, a simulação de medida é realizada utilizando vácuo na camada entre o

tubo e o detector.

Os valores de kerma no ar obtidos pelo detector HPGe, utilizando um colimador de

200 J.UI1 de diâmetro, e pela câmara de ionização são apresentados na Tabela 4.5.

Tabela 4.5 - Comparação de kerma no ar obtido com detector HPGe e câmara de
ionização (CI). _

AJUSTES

Tensão Corrente
(kV) (mA)

Câmara de
Detector Erro
HPGe* Ionização (CI/HPGe)

(C!)

80

60 _._2!.?__ 17,74±0,221~!.?_0±Q&!_ ..º:º??_?__.
.........__. ..._~:.2__ _ 39, 19±0,32~º-,76~ I ,~~_._ .._0,O~85.._

0,5 27,4l±0,28 }?,71±1,º3 .. 0,0774
1,0 62,19±9,4468,78±2,33 0,0958

100 0,5 36,14±0,3641!30±1,4 0,1249

........................).:.2....... 83,88±0,56??!??:I:?,}§....... 0,1551
....}~º _ 2:~....... 45,69±0,36~?!º?=!:}&? º,~3.~7

150 0,5 61,15±0,62 67,75±2,29 0,0974
*A incerteza apresentada considera apenas a propagação de erros devido à flutuação das contagens (Para

um intervalo de confiança de 95,45%: k=2).
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Pode-se observar, pelos resultados apresentados na Tabela 4.5, uma tendência de

divergência para valores mais altos de tensão e de corrente. Foi, então, verificada a

possibilidade do colimador não estar perfeitamente alinhado, o que pode ser

comprovado efetuando duas medidas, nas mesmas qualidldes de feixe, realizando novo

alinhamento, ou seja, o sistema de colimação foi removido e recolocado para uma das

medidas, verificando, assim, a sua reprodutibilidade.

Os espectros obtidos são apresentados na Figura 4.9, onde se pode observar uma

diferença entre as áreas dos espectros. Para o feixe de 60 kV - 0,5 mA, a diferença

encontrada entre as medidas para o valor de kerma no ar é de aproximadamf,'llte 18% e

para o de 80 kV - 0,5 mA é de aproximadamente 16% .
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Figura 4.10 - Comparação entre espectros para a mesma qualidade de feixe,
realizando novo alinhamento do colimador: (a) para 60 kV; (b) para 80 kV.

Considerando a influência do alinhamento do colimador, foram realizados os

cálculos de kerma no ar obtido com o detector HPGe para os mesmos espectros cujos

resultados foram apresentados na Tabela 4.5, mas, variando o diâmetro do colimador

para verificar o comportamento da curva de kerma no ar. Os resultados são apresentados

na Figura 4.10.

Diante das curvas apresentadas na Figura 4.10, é possível verificar que um pequeno

deslocamento do colimador com relação ao eixo axial do detector pode acarretar uma
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diminuição da área efetiva vista pelo detector, interferindo no cálculo de kerma no ar.

Verifica-se ainda que ocorre maior divergência para valores mais altos de tensão.

Comprovou-se, assim, que não se obteve um alinhamento tubo-colimador-detector

perfeito, caracterizando a necessidade de mecanismos mais precisos para sustentação e

alinhamento do colimador para posterior análise do procedimento de desmembramento.
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Figura 4.11 - Curvas obtidas variando o diâmetro do colimador.
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CAPÍTULO V - CONCLUSÕES

Não foi possível o estabelecimento de metodologia de desmembramento de

espectro para o detector CZT devido a dificuldades encontradas para sua modelagem,

especificamente quanto aos picos de escape para o código EGS4 e obtenção dos dados

necessários para a aplicação da Equação de Hecht para o código MCNP. Portanto A

modelagem do detector CZT com sua respectiva validação necessita de mais estudos.

Um fator preponderante na determinação do espectro de energia dos raios X

utilizando-se detectores semicondutores é o alinhamento tubo-colimador-detector.

Devido à necessidade de utilização de colimadores extremamente finos, da ordem de

200 J.U1l de diâmetro, há a necessidade de metodologia extremamente precisa para o

alinhamento. O sistema de alinhamento disponível, embora seja adequado para as

práticas rotineiras do laboratório, não apresentou precisão suficiente para a prática em

questão.

Contudo, na elaboração deste trabalho ficou claro:

a) Os resultados obtidos indicam que a metodologia oroposta para determinação de

espectros de raios X utilizados em práticas de RXD na faixa de energia

investigada foi estabelecida.

b) O desenvolvimento de detectores semicondutores com alta resolução energética

e a determinação da resposta de energias destes detectores, por meio de

simulação de Monte Carlo, tem melhorado em muito a precisão das medidas do

espectro de raios X.

c) A medição do espectro de raios X melhoraria a definição da qualidade do feixe

de raios X padronizado no LNMRI, e, como conseqüência, melhoria na

qualidade dos serviços.

67



d) Facilidade na verificação de perfeito funcionamento do tubo de raios X em

práticas como diagnóstico convencional, que com o uso e o envelhecimento do

tubo (desgaste do ponto focal), pode acarretar numa diminuição de sua

qualidade.

e) O detector CZT pode ser utilizado para medições em campo para determinação

da tensão máxima aplicada ao tubo de raios X, para visualização do efeito da

filtração no espectro e para avaliação quanto à forma do espectro de raios X.

Como sugestão para futuros trabalhos:

I) Elaboração de procedimento preciso para o alinhamento tubo-colimador

detector.

2) Ampliar a distância de medição para 2 m.

3) Após a elaboração de sistema para posicionamento e alinhamento do colimador,

é necessário realizar nova verificação do procedimento de desmembramento de

espectro, especialmente para valores mais altos de tensão (kVp), para confirmar

a adequação do procedimento descrito.

4) Para a modelagem do detector CZT utilizando o código EGS4 é necessário

implementar rotinas de tratamento em baixas energias já existentes, mas que não

fazem parte do código original e incorporação da equação de Hecht para

realização da correção do efeito de aprisionamento de portadores de carga.

5) Para a modelagem do detector CZT utilizando o código MCNP é necessário

pesquisar os diversos modos de saída de dados para a obtenção dos dados

necessários para a aplicação da equação de Hecht.
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ANEXO]

1. DETERMINAÇÃO DA CORRFNTE EM UM SEMICONDUlOR

Considere um volume uniforme que gera elétrons a uma taxa F por segundo, então:

n == F.T. A fotocorrente será: I == neltr • Onde tr é o tempo de trânsito de um elétron para

percorrer do catodo até o ânodo é dado por: tr == Llvd == LIE:J.1. Operando as duas últimas

equações tem-se que a corrente em um semicondutor é dada por: I == C~)J.1 TE:) .

(SCHLESINGER e JAMES, 1995).

onde:

L: distância entre contatos (cm);

Vd: velocidade de fluxo (cm.s·');

't: vida média dos portadores (s);

e: campo elétrico apropriado (V.cm-') e;

Il: mobilidade de elétrons (cm2.y'.s·').

Para uma determinada espessura de cristal e campo elétrico constante, o valor do

pulso de corrente é determinado pelo produto de Il't. Este produto, o qual é determinab

pelo material do cristal, fornece uma indicação do potencial do material para aplicações

espectrométricas e quanto maior, melhor.

Além disso, a mobilidade dos buracos é geralmente menor que a mobiidade do

elétron, o produto Il't dos buracos é usualmente a grande preocupação quando se

considera a limitação da espessura do cristal.

Os parâmetros Il e 't são inerentes do material, dependem muito da densidade de

armadilhas de portadores e centros de recembinação. Em geral para valores de "J..l" mais

altos há pequenas concentrações de cargas e possíveis ausências de defeitos. Os centros

de recombinação reduzem o tempo de vida dos portadores, enquanto as arnladilhas, em

alguns casos, aumentam a vida média dos IX>rtadores, geralmente atuam como centro de

espalhamento de cargas reduzindo a mobilidade.
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2. INTERAÇÕES PROFUNDAS

Um fóton de baixa energia, por exemplo: 5,9 keV do 55Fe, é absorvido totalmente

próximo à superfície frontal de um detector. Considerando que o contato mais próximo

a esta superfície esteja polarizado negativamente. Os elétrons gerados terão de se

deslocar por todo o cristal até alcançar o contato positivo, aumentando assim a

probabilidade deles ficarem aprisionados. Porém este incremento na problbilidade é

pequeno, visto que os elétrons se deslocam em alta velocidade conduzindo a um

pequeno intervalo de tempo para serem coletados. Os buracos gerados, por sua vez,

terão uma distância menor para se deslocar até o contato polarizado negativamente,

diminuindo a probabilidade de se tomarem aprisionados, ainda que sua velocidade seja

menor do que a dos elétrons. O pulso na saída do pr6-amplificador terá uma variação

rápida durante o tempo em que elétrons e buracos se deslocam simultaneamente,

seguida por uma variação lenta, porém ainda bastante rápida, que corresponde apenas ao

movimento dos elétrons.

No caso de um fóton de alta energia, a ionização pode ocorrer mais profundamente

no volume do detector, e os buracos têm de se deslocar, desta vez, por Ul1R distância

maior. O tempo de trânsito destes portadores dentro do cristal aumenta e a

probabilidade dos buracos serem aprisionados cresce, o que conduz a uma coleta de

cargas incompleta. Neste caso, o pulso de saída do pr6-amplificador teria um tempo de

subida inicialmente rápido, devido ao deslocamento simultâneo de elétrons e buracos,

seguido de um uma variação mais lenta, devido ao movimento apenas dos buracos, e

conseqüentemente com uma amplitude menor.

Desta forma, a máxima eficiência de coleta de carga é alcançada próximo à

superfície frontal do detector, visto que o produto mobilidado-tempo de vida, ,..n, do

elétron é maior que o do buraco para detectores CZT.

Fica claro, então, que a probabilidade de aprisionamento é função do tempo de

permanência do portador no interior do cristal e da velocidade com que o portador se

desloca, v=IJ..E.
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ANEXO 2 - CÓDIGO MCNP 4B

1. ESTRUTURA DOS DADOS IE ENTRADA

o código realiza diversas verificações na construção do arqUIvo de entrada,

analisando os possíveis erros do usuário antes de qualquer simulação de transporte de

radiação, e qualquer erro encontrado na estrutura dos dados de entrada é apresentado

uma mensagem alertando o usuário sobre erros no programa de entrada.

1.1. TÍTULO DO PROBLEMA: Esta é a primeira linha que aparece nos dados de

entrada do código MCNP 4B e, como as demais linhas, está limitada a 80 colunas. Esta

linha pode conter qualquer informação, podendo descrever sucintamente o problema

que está sendo simulado, fica a critério do usuário.

1.2. DESCRIÇÃO DAS CÉLULAS (Cell Cards): Onde é feita a construção da

geometria do problema, utilizando-se combinações de formas geométricas pré

definidas, como planos, esferas, elipsóides, etc, que são selecionadas e de~ritas no item

seguinte (Surface Cards). As regiões são combinadas utilizando-se operadores

booleanos tais como intercessões e uniões, nesta parte também são representadas os

materiais que irão compor a geometria do problema.

1.3. DESCRIÇÃO DAS SUPERFíCIES (Surface Cards): São selecionadas as formas

geométricas a serem utilizadas na representação geométrica do problema para isto, são

usados caracteres mnemônicos indicando o tipo de superfície e em seguida os

coeficientes da equação da superfície selecionam.

1.4. DESCRIÇÃO DOS DADOS FÍSICOS (Data Cards): Parte dos dados de entrada

onde é descrita a parte da fisica do problema; de uma forma geral, esta parte é composta

dos seguintes itens:

1.4.1. Tipo de radiação (Mode Card): Onde é feita seleção do tipo de radiação que será

analisada no problema. As possibilidades de transporte são apresentadas na Tabela 1.

71



Tabela 1 - Possibilidades de transporte no MCNP 4B.

MODE
N

NP
P
E

PE
NPE

TRANSPORTE
Apenas de nêutrons
De nêutrons e fótons

Apenas de fótons
Apenas de elétrons
De fótons e elétrons

De nêutrons, fótons e elétrons

O intervalo de energia, que é possível de ser representado no código MCNP, para cada

tipo de radiação é: Nêutrons: 10-11 MeV a 20 MeV; Fótons e elétrons: 1 keVa 1 GeV

1.4.2. Células mais importantes (/MP Card): !MP: N ou P ou E. Este é o mnemônico

para importância da célula, que é utilizada no código MCNP 4B para:

• Finalizar a história da partícula e;

• Realizar a separação das regiões geométricas de maior importância para as

de menor importância. As importâncias normalmente são representadas por:

O: menos importantes e 1: mais importantes.

1.4.3. Especificação da fonte (Source Card): Existem várias opções para descrever a

fonte; porém, algumas características são comuns, tais como: pa;ição da fonte, energia,

tipo de partículas, dentre outros dados que caracterizam a fonte.

1.4.4. Tipo de grandeza a ser calculada (Tally Card): É utilizada para especificar o

que se deseja escrever nos dados de saída, ao final de uma execução. Existem agumas

opções, que podem ser selecionadas utilizando seu mnemônico correspondente, que são

apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 - Definição das grandezas utilizadas.

MNEMÔNICO
Fl:N ou Fl:P ou FI: E
F2:N ou F2:P ou F2: E
F4:N ou F4:P ou F4: E

F5:N ou F5:P
F6:N ou F6:P ou F6: E

F7:N
F8: E ou F8:P,E

+F8:E

DESCRIÇÃO
Corrente integrada sobre uma superficie

Fluxo médio sobre uma superfície
Fluxo médio sobre uma célula

Fluxo em um ponto
Energia depositada em uma célula

Deposição da energia medida de fissão em uma célula
Distribuição de pulsos de energia criados em um detector

Deposição de carga
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1.4.5. Especificação de materiais (Material Card): Os materiais são representados pela

composição isotópica, por sua estrutura:

ZAID1 fração1 ZAIDzfraçãoz...

onde:

• ZAIDn é uma representação numérica na forma ZZZAAA.nnX, contendo o

número atômico do elemento (Z), a massa do elemento (A) e no e X são

opções para acionamento de bibliotecas de seções de choques especiais.

Ex.: 18Z74W -ZAID=74182

• FraçãOn é a fração de ZAIDn presente no material

1.4.6. Delimitação do problema (CutofJs): Nesta opção são apresentados os limites

impostos pelo usuário para a finalização do problema, tais como tempo, energia,

número de histórias, etc. O código MCNP 4B irá utilizar este patâmetro como um

limitador para cada uma das opções selecionadas. Como exemplo podl)ose citar a

seleção do número de histórias (mnemônico NPS), que quando for atingido o número

total de histórias selecionado, o código terminará sua execução e apresentará enro uma

mensagem de finalização do problema. em execução.

Deve-se sempre lembrar que o código MCNP 4B utiliza uma linha em branco, para

realizar a separação dos conjuntos de dados entre CELL, SURFACE e DATA.

2. DETERMINAÇÃO DA MÉDIA, VARIÂNCIA E DESVIO PADRÃO

O resultado de um cálculo representa a média de várias "historias" executadas

durante a simulação. As histórias são geradas por amostragem aleatória e um valor da

grandeza estudada é associado a cada "história". Seja f(x) a função densidade de

probabilidade de uma "história" selecionada de valor x. A resposta verdadeira (média

real) é o valor esperado de x, E(x), onde: E(x) =fx f(x)dx a função f(x) raramente é

conhecida; porém, a média verdadeira, X, pode ser estimada pela equação:
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~ =~f Xi onde Xi é o valor de X correspondente à "história" i, e N é o número total de
N i=1

L (Xi -~J
"histórias". A variância, S2, pode ser estimada pela equação: S2 = sendo

N-I

s o desvio padrão da população x, obtido utilizando os valores Xi que foram gerados por

amostragem aleatória. A variância da distribuição de médias x é calculada por:

S 2 =~ é importante ressaltar que S_é proporcional a 1/~. Para reduzir S_ à
N x / -vN x

metade é necessário executar quatro vezes o número de "historias", que é um problema

inerente ao método de Monte Carlo. A grandeza S _ também pode ser reduzida
x

mantendo-se N constante, utilizando-se técnicas de redução de variância.

3. ESTIMATIVA DO ERRO RELATIVO

Todas as grandezas calculadas aparecem nos arquivos de dados de saída seguidas

S;/
por um número, que é o erro relativo definido por: R == ) x .

Baseando-se em análises qualitativas, o manual apresenta a Tabela 3, como uma

recomendação para interpretar os valores das grandezas calculadas. Esta interpretação

assume que todas as porções da fase espacial do problema foram corretamente

amostradas pelo processo de Monte Carlo.

Tabela 3 - Intervalos de valores de R para classificação da grandeza calculada, quanto
sua confiabilidade.

..V-AL-O-R-E..S....O-E-R-C-L-A-S..S...IF....I-CA--ÇA"'"z....O...D-A-G...R-A-N....O...E...ZA-

0,5 a 1 Descartável
0,2 a 0,5 Pouco confiável
0, I a 0,2 Questionável

<0,10 Geralmente digna de confiança,
Exceto para detectores pontuais.

<0,05 Geralmente digna de confiança
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(l -2 -39):(2 35 -39 -6)
(2 -34 -3):(2 -35 34 -6)
(3 -34 -4):(4 -34 33 -6)
4 -3332-6
4 -32 -5
5 -32-6
-1:39:6

ANEXO 3 - PROGRAMA DE ENTRADA

A seguir é apresentado o arquivo de entrada utilizado na modelagem do detector

HPGe desenvolvido neste trabalho.

Detector HPGe planar - modelagem final

c cell cards
1 1 -1.205e-3
2 4 -1.84
3 O
4 3 -2.702
5 2 -5.323
6 2 -5.323
7 O

c end

c slab surfaces
1 py O

2 py 20.
3 py 20.0125
4 py 20.3125
5 py 20.3129
6 py 21.5625
32 cy .8
33 cy .9
34 cy 3.4
35 cy 3.5
39 cy 3.8

c end

$ início detector
$ 20+.0125 camada Be
$ 20+.0125+.3 camada vácuo
$ 20+.0125+.3+.0004 camada morta
$ 20+.0125+.3+1.3-.05 fim do crista1- camada morta
$ raio do cristal
$ copo de AI
$ raio interno casca de AI
$ raio externo casca de AI
$ limite da região considerada

c data cards
modep
phys:e
c cell and surfaces parameter
imp:p 1 1 1 1 1 1 O
imp:e 1 1 1 1 1 1 O
c source card

sdefpos=O 9.8 Oce1=1 erg=O.Ol wgt=l par=2 dir=l
c material card

m1 0080000.300070000.70 $ ar
m2 0320001 $ Ge
m3 013000 1 $ AI
m4 004000 1 $ Be

c tal1y
f8:p 6
e8 O.001 158i .16

nps 1e7
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