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RESUMO 

o objetivo desse trabalho consistiu na determinação do 

fator de correção para o kerma no ar, devido ao espalhamento 

no diafragma da câmara de ionização de ar livre de cilindros 

concêntricos Victoreen modelo 481. Para tanto, foram 

realizadas medidas no LNMRI para a aquisição dos espectros 

de raios X correspondentes às qualidades RQR-M - definidas 

de acordo com as recomendações da norma IEC 61267(2005) -

e que serviram como dado de entrada para as simulações. A 

faixa operacional de energia forneceu espectros de até 35 kV, 

sendo coincidente com a rotineiramente adotada em 

radiodiagnóstico, embora não esteja atualmente disponível, a 

nível nacional, um padrão primário energeticamente 

correspondente da grandeza kerma no ar. A determinação 

desse fator de correção é peça fundamental no processo de 

padronização primária da grandeza kerma no ar. Os fatores de 

correção para espalhamento no diafragma foram obtidos a 

partir de simulações computacionais baseadas no método de 

Monte Carlo, através do código PENELOPE. Em função dos 

resultados encontrados para os fatores de correção - k RQR -

Ml=0,9946, kRQR_M2=0,9932, kRQR-M3=0,9978 e kRQR-M4=0,9885, 

com incertezas iguais a 0,007 e fator de abrangência igual, 

k=2 pode ser concluído que a correção e a incerteza 

encontradas atendem a precisão necessária para que a câmara 

seja utilizada na padronização do kerma no ar. 
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ABSTRACT 

The maim of this work consisted in the assessment of the 

correction factor for air kerma, due to scattered radiation in 

the diaphragm of the free-air ionization chamber model 481. 

LNMRl measurements were made to acquire x-ray spectra 

corresponding to the Qualities RQR-M, described in lEC 

61627 standards (2005). These spectra were used as input 

data in the MC simulations. The operational range of energy 

spectra provide up to 35 keV. This energy range is typically 

used in diagnostic radiology, although there isn 't primary 

standard for air kerma. The determination of this factor is a 

fundamental process in the primary standardization of the air 

kerma. These factors were obtained by computer simulation 

using the PENELOPE code. The results are k RQR _M/=0,9946, 

k RQR -M2=0,9932, kRQR_M3=0,9978 e k RQ R-M4=0,9885; with 

uncertainties of 0,007 and coverage factor equal to 2. lt can 

be conc/uded that, with respect to the diaphragm, the chamber 

can be used in the primary standard of air kerma. 
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l-INTRODUÇÃO 

1.1 - Metrologia 

A metrologia é a ciência responsável pelo estudo dos 

aspectos teóricos e práticos relativos às medições e suas 

incertezas. Em outras palavras, a metrologia garante qualidade 

a uma medida. Hoje, a metrologia é reconhecida como 

ferramenta fundamental no crescimento e inovação 

tecnológicos, promovendo competitividade em qualquer ramo 

da ciência, tecnologia e indústria (ALBERTAZZI, 2008). 

A metrologia científica estuda todos os assuntos 

relacionados ao processo de medição, só aSSIm é possível 

estabelecer padrões. O VIM (1995) define um Padrão como 

uma medida materializada, instrumento de medição, material 

de referência ou sistema de medição destinado a definir, 

realizar, conservar ou reproduzir uma unidade ou mais valores 

de uma grandeza com o objetivo de servir como referência. 

1.2 - LNMRI e as Grandezas Dosimétricas 

O INMETRO, reconhecendo a relevância dos trabalhos 

do IRD, 

laboratório 

desenvolvidos nos laboratórios de metrologia 

designou, por meio de convênio, o LNMRI como 

nacional na área de radiações ionizantes. 

O LNMRI é responsável pela implantação, manutenção e 

disseminação dos padrões naCIOnaIS das grandezas 

dosimétricas, como: kerma no ar, fluência, equivalente de 

dose, dose absorvida e atividade, sendo pré-requisito para 

tanto, a determinação consistente dos fatores de correção 

relativos aos seus processos de medição. 
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1.3 - Mamografia 

o número de mamografias realizadas no Brasil cresce 

cerca 25% ao ano (SISMAMA, 2010). Essa crescente demanda 

aumenta o número de laboratórios que prestam serviços de 

radiodiagnóstico. Os serVIços de calibração, por sua vez, 

devem atender à crescente demanda dos laboratórios de 

radiodiagnóstico. Para ISSO, é fundamental que o padrão 

primário da grandeza kerma no ar, na faixa de energia em 

estudo, seja implantado. 

A faixa de energia em estudo - espectros com energias 

até 35 keV - é tipicamente utilizada em radiodiagnóstico, em 

especial em exames de mamografia. Atualmente, no Brasil, 

não existe um padrão primário da grandeza kerma no ar para 

essa faixa de energia. 

Visando a padronização da aplicação de raios X para 

mamografias, a IEC 61267(2005) define as qualidades RQR-M, 

compreendendo a faixa energética de espectros gerados com 

tensões de 25 kV até 35 kV. Este trabalho utiliza tais 

qualidades como dado de entrada para as simulações. 

1.4 - Padrão Primário para a Grandeza Kerma no Ar 

Para energIas de até 100 keV, o padrão primário da 

grandeza kerma no ar é obtido através de medidas com 

câmaras de ionização de ar livre (LAMPERT e O'BRIEN, 

1988; BOUTILLON, 1996; BUERMANN e BURNS, 2009). 

Para a padronização da grandeza kerma no ar, todos os 

fatores de correção relacionados ao processo de medição e a 

utilização da câmara de ionização devem ser determinados. 
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1.5 - Simulação Computacional 

A simulação computacional através do método de Monte 

Carlo se constituiu na ferramenta utilizada para a 

determinação do fator de correção para espalhamento no 

diafragma. O avanço da tecnologia dos computadores pessoais 

torna as simulações mais rápidas, possibilitando que muitas 

histórias sejam processadas cada vez mais rápidas. 

Os fatores de correção obtidos através do método de 

Monte Carlo são usualmente determinados com simulações de 

feixes mono energéticos (GRIMBERGEM, DIJK e VRIES 1998; 

LEE et aI. 2005;KUROSAWA e TAKATA, 2005; LIN e CRU, 

2006; BUERMANN e BURNS, 2009; ALBUQUERQUE, 2009 e 

KESSLER, ROGER e BURNS, 2010). Nesse trabalho, essa 

correção foi determinada para espectros contínuos de 

radiação. Desse modo esperamos encontrar resultados para o 

fator de correção maIS coerentes com o caso real, pois na 

medição do kerma no ar, a câmara de ionização é exposta a um 

espectro continuo de radiação e não a um feixe 

mono energético. 

1.6 - Objetivo 

O objetivo principal desse trabalho consiste na 

determinação do fator de correção para fótons espalhados no 

diafragma, k dia , para câmara de ionização de ar livre de 

cilindros concêntricos Victoreen, modelo 481, para os 

espectros contínuos RQR-M, definidos na Norma IEC 61267 

(2005). 

Este trabalho foi dividido em três etapas: 

10 validação da metodologia através da reprodução dos 

resultados de BURNS e KESSLER (2009) para o espalhamento 
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no diafragma da câmara de placas paralelas pertencente ao 

BIPM. 

2° medição dos espectros RQR-M, que serVIram como 

dados de entrada para as simulações computacionais. 

3° simulações da câmara de ionização. Nessa etapa as 

simulações fornecem os valores de dose e os demais dados 

necessários para o cálculo do fator de correção. 

Além dessas etapas, foram realizados testes para definir 

parâmetros internos da simulação (APÊNDICE I). Tais 

parâmetros determinam a velocidade e o nível de detalhamento 

das simulações. Através de testes e de uma análise crítica 

podemos configurar esses parâmetros de forma especifica para 

um problema particular, tornando as simulações rápidas e 

eficientes. 

Após a determinação do fator de correção para o 

espalhamento no diafragma, será possível combinar outros 

fatores de correção, como correção para perda eletrônica e 

correção para atenuação do ar, que já foram determinados pelo 

grupo de trabalho do LNMRI. Uma vez compilados esses 

resultados, será possível implementar o padrão primário da 

grandeza kerma no ar para energias até 35keV. 
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2-FuNDAMENTOS TEÓRICOS 

Desde a descoberta dos ralOS X em 1895 e da 

radioatividade em 1896, uma série de unidades foram 

sugeridas para quantificar esses efeitos. Essas unidades já 

foram baseadas em reações de filmes fotográficos, efeitos 

químicos, fluorescência, efeitos de ionização e até em 

eritemas na pele. Em 1928, no Congresso Internacional de 

Radiologia (ICR), foram criadas a Comissão Internacional de 

Unidades e Medidas de Radiação (lCRU) e a Comissão 

Internacional de Proteção Radiológica (lCRP), que passaram a 

adotar o efeito ionizante como base para as unidades de 

medição de radiação (JENNINGS, 2006). 

2.1 - Grandezas Radiológicas 

2.1.1 - Kerma (K) 

A pnmelfa definição de kerma surgIu em 1962, Kinetic 

Energy Ratio Mass Absorption (lCRU Report 10\ 1962). 

Atualmente, o kerma pode ser definido em função da energia 

transferida c/r,p e da energia irradiada R. Um feixe de fótons 

transfere para um volume V uma quantidade de energia ,Gtr,p, 

definida como: 

(1) 

,onde Rin,p é a energia dos fótons que entram no volume V, 

R olll ,p é a energia dos fótons que saem do volume V e Q é 

parcela de energIa originada das diferenças de massa de 

repouso antes e depois das interações no volume V. A energia 

ROll',p não contabiliza a energIa dissipada na forma de 
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bremsstrahlung ou aniquilação de pares (ICRU Report 60, 

1998). 

Da forma como é definida, a energia transferida, CTR.p, 

corresponde á parcela de energia adquirida pelas partículas 

carregadas no volume V. Cabe observar que qualquer fração de 

energia cinética transferida entre partículas carregadas, por 

exemplo bremsstrahlung, não é contabilizada na definição de 

o kerma em um ponto P é definido (lCRU Report 60, 

1998) como: 

(2) 

." 
,onde dCtr,p é o elemento infinitesimal de energIa transferida 

por radiação não carregada no ponto P e dm é o elemento 

infinitesimal de massa do volume dV. Dessa forma, o kerma 

pode ser entendido como a energia inicial das partículas 

carregadas, incluindo a perda de radiação, Roul,p, e excluindo 

a parcela de energia transferida entre as partículas carregadas, 

A dimensão do kerma é energia por massa, sendo sua 

unidade o gray, equivalente a um joule por quilograma (J/kg). 

o kerma pode ser dividido em dois componentes 

específicos, kerma de colisão, Kc, que está relacionado à 

contribuição dos elétrons ionizados e o kerma de radiação, Kr, 

que esta relacionado à perdas radioativas. 

Apenas o kerma de colisão é obtido através de medição, 

Para obter o valor do kerma total é necessário acrescentar a 

fração do kerma de radiação. Essa correção é feita através do 

fator (l-g(E)) (PEIXOTO, 1991). 

Kc = 1{(1- g) ( 3 ) 

6 



2.1.2 - Dose Absorvida (D) 

O termo dose surge para atender uma necessidade prática 

em tratamentos de radioterapia no início do século XX, 

entretanto não havia uma definição unificada para essa 

grandeza. Foi proposto que o termo dose fosse utilizado como 

medida de energia absorvida em um meio qualquer irradiado. 

A grandeza dose absorvida foi definida pela primeira vez no 

ICRU Report 10a (1962) (JENNINGS, 2006). Posteriormente, o 

ICRU Report 60 (1998) definiu dose absorvida em função 

energia E: 'lI"P como: 

D
. _ d Si r,-,p 
----

dm 

(4) 

,onde dE: 'tr,p é o elemento infinitesimal de energia transferida 

no ponto P 

volume dV. 

e dm é o elemento infinitesimal de massa do 

Para estabelecer uma relação coerente entre o kerma e a 

dose absorvida, é preCISO haver equilíbrio de partículas 

carregadas, ou equilíbrio eletrônico (ATTIX, 1986), de acordo 

com as condições de contorno abaixo: 

1°. O meio material possui composição homogênea; 

2°. A densidade do meio é homogênea; 

3°. O campo de radiação é indiretamente ionizante e 

uniforme e 

4°. Não existem campos eletromagnéticos heterogêneos. 

As câmaras de ionização de ar livre são construídas de 

modo a atender essas condições de contorno. 

A dimensão da dose absorvida é energia por massa e a 

unidade é o gray que equivale a um joule por quilograma 

(J/kg). 
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2.1.3 - Exposição (X) 

A grandeza exposição (ICRU 60, 1998) foi desenvolvida 

em paralelo a grandeza dose absorvida, definida como: 

dq 
;i;:.-
, - dm 

(5 ) 

, onde dq é a soma das cargas de um mesmo sinal, gerada pela 

ionização e dm é o elemento infinitesimal de massa do volume 

dV. 

A dimensão da exposição é carga por massa e a unidade é 

coulomb por quilograma (C/kg). 

Para derivar a grandeza kerma da medição da exposição é 

necessário um fator de conversão relacionando a carga e a 

energia. Esse fator é denominado energia média para formação 

de par de íons (W). BURNS e BUERMANN (2009) definem W 

como o quociente entre T por N, onde T é a energia da 

partícula incidente e N é o número médio de pares de íons 

formados quando as partículas carregadas entram em repouso. 

BOUTILLON e PERROCHE (1987) desenvolveram uma 

técnica para medir o valor de W para o ar. O valor de W 

recomendado na padronização do kerma no ar é definido como 

W ar =33,97eV com uma incerteza padrão de 0,15% (BURNS e 

BUERMANN,2009). 

2.1.4 - Relação entre Kerma no Ar e Exposição 

Uma vez determinado a relação entre a energIa e carga, 

podemos converter a grandeza medida - exposição - e a 

grandeza de interesse - kerma - através da seguinte expressão 

(PEIXOTO, 1991): 

. . ti H·~.,.J e) 
Ra'. = X --

. .1 - g/ 
(6) 
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2.2 - Interação da Radiação com a Matéria e 

Simulação Computacional 

A mecânica da interação da radiação com a matéria tem 

sido objeto de estudo desde o início do século xx. A radiação 

penetra na matéria, sofre múltiplas interações, transfere 

energia para os átomos e moléculas do melO, produzindo 

ionizações e partículas secundárias com menos energIa 

cinética. Dessa forma, uma única partícula - ou fóton - pode 

produzir, através de múltiplas interações, uma cascata de 

partículas secundárias até entrar em equilíbrio com o melO. 

Cada mecanIsmo de interação é caracterizado por uma 

seção de choque diferencial (SCD), que é função do t ip o e da 

energIa da partícula incidente e de parâmetros do meio 

material (SALVAT et aI. , 2006). Des se modo, cada código é 

influenciado pelas incertezas intrínsecas dos modelos físicos 

ou dos métodos experimentais utilizados para determinar as 

respectivas SCD (SALVAT et ai., 2006). 

A maIor vantagem de simulações computacionais 

baseadas no método de Monte Carlo é poder agregar métodos 

de interação sofisticados à geometrias complexas. Entretanto, 

é comum a simplificação de vários modelos físicos. 

Nos modelos computacionais, os meIOS materiais são 

definidos como homogêneos isotrópicos e com densidade 

constante. Os átomos e moléculas estão distribuídos de forma 

estática. Desse modo, efeitos dinâmicos do melO são 

desconsiderados. Além disso, para substâncias que não são 

previamente definidas no modelo computacional, o programa 

não considera os orbitais moleculares e, consequentemente, a 

estruturas de materiais compostos não são modeladas 

(SALVAT et aI., 2006). 
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o código escolhido neste trabalho foi o PENELOPE (et 

ai., 2006). Dentre os códigos disponíveis no mercado, o 

PENELOPE apresenta resultados coerentes para baixas 

energias, é gratuito, aberto e pode ser baixado no sitio da 

Agência Nuclear de Energia (NEA). O PENELOPE modela o 

transporte de fótons, elétrons e pósitrons em materiais com 

diferentes composições, geometrias e energias de dezenas eV à 

1 GeV. 

A versão do PENELOPE utilizada neste trabalho 

considera que os fótons que podem interagir através de 

espalhamento Rayleigh, espalhamento Compton, efeito 

fotoelétrico ou produção de pares. 

O PENELOPE foi utilizado através do pacote de rotinas 

PENEASY (SEMPAU, 2008). O PENEASY é um código pré

elaborado que tem como principal função fornecer os dados de 

entrada necessários para as simulações de maneira simples e 

direta, sem a necessidade adicional de compilação de arquivos 

ou programação. Dessa forma, o PENEASY facilita o trabalho 

do usuário, fornecendo um código estruturado às rotinas 

existentes, reduzindo o esforço da programação ao mínimo. 

Para realizar a simulação do transporte da radiação 

através do PENEASY, são necessários ao menos quatro 

arquIVOS: 

1° o executável do PENEASY, onde esta o código 

propriamente dito e onde o algoritmo das interações é 

definido; 

2° um arquIvo contendo a geometria do sistema em 

estudo; 

3° um arquIvo contendo a biblioteca das características 

dos materiais como seção de choque, densidade, composição 

química que compõem o sistema em estudo e 
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4° um arquIvo de configuração, onde são estabelecidos 

parâmetros de simulação. 

o PENEASY possui no arquIvo de entrada de dados um 

conjunto de parâmetros variáveis, capaz de aumentar a 

velocidade e a eficiência das simulações. Esses parâmetros 

devem ser analisados criticamente para cada tipo de 

simulação. Essa análise crítica deve garantir que há benefícios 

significativos quando escolhemos não detalhar certas 

interações. 

Os parâmetros de entrada que foram configurados neste 

trabalho são: energia de absorção, deflexão angular média -

C}, fração máxima de perda de energia - C 2 , energia de corte 

para colisões inelásticas Wcc, energia de corte para 

bremsstrahlung Wcr e distância máxima sem interação 

DS max . Todos os parâmetros dependem do material do alvo 

(MA T) e do tipo de partículas incidente (P). 

2.3 - Câmara de Ionização 

O princípio de funcionamento da câmara de ionização se 

baseia na coleta de cargas geradas pela ionização do ar e 

coletadas através de uma diferença de potencial, gerada por 

uma fonte de tensão externa. Uma vez determinado o volume 

de coleta, podemos determinar a massa de ar e, tendo sido 

quantificada anteriormente a carga gerada pela ionização, 

podemos então calcular a exposição através da equação (4). 

O desempenho da câmara é função de parâmetros 

operacionais associados à determinação de ajustes e fatores de 

correção. 

Como exemplo de ajuste, devemos definir a tensão de 

operação da fonte que gera a diferença de potencial entre as 

placas, já que, dependendo do potencial aplicado, um mesmo 
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feixe pode gerar contagens de cargas diferentes. Essa tensão 

tem duas funções: impedir a recombinação iônica no interior 

do volume sensível, e promover o transporte das cargas até os 

coletores. Além da tensão a polarização dos coletores também 

deve ser definida. 

As correções devem ser determinadas para compensar os 

erros sistemáticos intrínsecos ao processo de medição. 

Podemos citar a atenuação do feixe no ar como um exemplo de 

efeito que deve ser corrigido. A medição da carga é 

referenciada a um plano perpendicular à direção de 

propagação do feixe, definido como plano de referência. 

Geralmente o plano de referência é delimitado como o plano 

que passa pelo diafragma da câmara e portanto, um plano fora 

do volume de medição. Dessa forma devemos considerar a 

atenuação do feixe entre o plano de referência e o centro do 

volume de medição. 

Para corrigir o efeito da atenuação supracitado, a câmara 

de ionização de ar livre de volume variável foi proposta por 

WYCKOFF e ATTIX em 1957 (ATTIX, 1986). Esse modelo é 

construído a partir de dois cilindros concêntricos que podem 

ser deslocados ao longo de um eixo central. Esse deslocamento 

permite variar o volume de medição ao longo do eixo dos 

cilindros. 

As principais vantagens dessa câmara são a determinação 

do fator de correção para atenuação e a determinação do fator 

de correção para efeitos de borda. Ambas as correções podem 

se determinadas experimentalmente através da variação do 

volume de medição. 
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2.4 - Espalhamento no Diafragma 

o kerma é definido em função de duas grandezas, energia 

e massa. A energia é definida em função de Grr , p (Equação 1). 

O valor da massa é definido pelo volume de medição da 

câmara. Na câmara de ioni zação de ar livre de cilindro s 

concêntricos, o volume de medição é urna região definida pelo 

comprimento d os cilindros e pelo diâmetro do diafragma. 

A •• _ •• __ •••• _ •••• _ ••••••• _._ •••••• _ •••••••• _ •• _ •••••••••• _ •• _ •••• _ ••••• __ •• )-

..................... ....... ..............) 

......................................................... ) 

Figura 1 : O volume de medição corre s ponde à área em Clllza. 

Podemo s relacionar o valor medido de exposição, os 

fatores de correção e o k er ma no ar através da seg uint e 

e qua ç ão : 

(7) 

o nde k ; são os fatores de correção relacionado s a medição d o 

kerma. 

Qualquer carga re s ultante d a interação de fótons 

sec undário s , pr od u zi do s fora do vo lum e d e medi ção, não deve 

se r contabilizada. A maior contribuição de ssa natureza é 

decorrente do espa lh ame nt o dos fótons primários e 

fluorescência. U rna da s fontes de ssas influ ê ncia s é o 
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diafragma utilizado na câmara . O diafragma é um colimador 

utilizado para definir o volume de medição da câmara. 

O fator de correção para os fótons transmitidos através 

do diafragma , k u , pode ser definido em termos da energia total 

depositada pelos fótons que atravessaram o diafragma, Eu" e 

da energia depositada pelos fótons que não interagem com o 

diafragma, E . Essa relação pode ser expressa como: 

E ( 8 ) 

Fig u ra 2: Exemplo de contribuição indesejada , no caso u m 
fóton é transmitido através do diafragma e deposita energia no 
volume de medição. 

O fator de correção para os fótons espalhados no 

diafragma, k sc , pode ser definido em termos da energia total 

depositada pelos fótons que foram espalhados na s u perfície do 

diafragma, E sc, e da energia, E tr . Analogamente, temos: 

(9) 

Os fótons que foram espalhados no diafragma podem 

produ z ir fluorescência, que por sua vez podem ionizar o ar 
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dentro do volume sensível. Toda energia oriunda desses fótons 

de fluorescência não deve contribuir para o cálculo do kerma. 

( E + E.,. + E_~) k = to ~". 

fi (E -\... E .+ E 'E) 
t . t~~ EC -r- .f~ 

(10) 

Os elétrons secundários gerados por essas interações 

depositam energia na região de coleta, dando origem a 

correção para bremsstrahlung, e k br : 

e 

( 1 1 ) 

Dessa forma, o fator de correção para todas as interações 

no diafragma é o produto: 

,onde 

(12 ) 

Temos então: 

E 
k. =-

dia E 
dia 

BURNS 

( 1 3 ) 

(14 ) 

e KESSLER (2009) também utilizaram o 

PENELOPE para determinar k dia , por esse motivo vamos 

reproduzir a geometria e as condições do seu trabalho e 

utilizar a metodologia proposta aqui como forma de validação 

do nosso método. Os valores encontrados por BURNS, para 

k dia , estão na Tabela 1. 
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Tabela 1: Fatores de correção obtidos por BURNS e KESSLER 
(2009) para o espalhamento no diafragma da câmara do BIPM. 

Qualidades de Radiação (kV) 25 30 

HVL (mm) 0,169 0,242 

0,9996 0,9995 

o cálculo do fator de correção através dos valores de 

dose ou energia é equivalente, uma vez que tal fator é obtido 

de uma razão e volume de interesse é invariável. Neste 

trabalho foi utilizada a grandeza dose, maIS poderíamos 

utilizar os valores de energia, pois o PENELOPE pode ser 

configurado para fornecer os valores das duas grandezas. 

Vamos definir o valor Dv como o valor de dose sem 

influências dos fótons espalhados no diafragma, e o valor DT 

como o valor de dose total, isso é, DT = Dv + d, onde d é a 

contribuição de dose devido aos fótons espalhados. Dessa 

forma podemos obter o fator de k dia substituindo os valores de 

energia E e E dia descritos na equação (15), respectivamente 

por Dv e DT. Logo: 

(15 ) 

2.5 - Deposição de Energia e Cálculo de Incerteza 

SALVAT et aI. (2006) descreve como o PENELOPE 

calcula a deposição de energia e as incertezas. Considere um 

feixe de elétrons que deposita energIa num volume semI

infinito de ar. Neste caso a energia média depositada por 

elétron incidente é dada pela equação: 
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N 

E =- e II 
dep N ~ ( 1 6) 

i=l 

onde ei é energias depositada por todas as partículas da 1-

ésima cascata de eventos. 

Vamos agora considerar a distribuição de dose em 

profundidade, D(z), definida pela energia média depositada 

por elétron incidente. Assim, D(z)dz é a energia média 

depositada entre as superfícies z e z+dz e a integral de 

D(z)dz de z=O até Z-HJ:J é a energia Edep. 

Estamos interessados no valor da dose entre os limites 

Z=Zmin e Z=Zmax. O primeiro passo é definir o número de 

canais que o intervalo definido por Zmin e Zmax. Vamos dividir 

o intervalo em M canais, assim Zmin= zo< Zl< Z2< ... < 

Vamos definir eij,k como a energia depositada no k-ésimo 

canal pela j-ésima partícula da i-ésima cascata. Assim a 

energia média depositada no k-ésimo canal é: 

( 1 7) 

onde 

A incerteza fornecida PENELOPE é dada em função do 

desvio padrão: 

I " 
11 [1 I"., .. ,] (]', = i- - e:-. - E-

EIi: IN N '-i I,,", k 

" . 

( 1 9) 

e o resultado final para a distribuição de energIa é: 
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(2 O) 

onde 

1 
(21) e 

Todos os valores fornecidos pelo PENELOPE para 

energIa estão em eV e são normalizados pelo número de 

histórias simuladas. 
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3-MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 - Materiais 

Foram utilizados para a obtenção dos espectros: 

-tubo de raios X Panalytical PW-2185/00, 

-filtros de 0,032mm de Mo, 

-espectrômetro fotodiodo tipo PIN, 

-amplificador e analisador multicanal Amptec, 

-fontes de Am241 e C057 e 

-termômetro. 

Para a validação do método foram utilizados: 

-modelo de câmara de ionização de placas paralelas 

pertencente ao BIPM (BURNS e KESSLER, 2009) e 

-PENELOPE. 

Para a determinação dos fatores de correção foram 

usados: 

-câmara Victoreen modelo 481 e 

-PENELOPE 

Para a análise de dados foram utilizados os softwares: 

-microcomputador Intel Core™2 Quad Q8300, 

-Microsoft Windows 7 Home Premium e 

-Microsoft Office 2007 

-Originpro 8. 
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3.1.1 - Arranjo Experimental do Laboratório 

O arranjo do laboratório, utilizados na espectrometria, 

foi baseado na norma IEC 61267 (2005). A fonte foi 

posicionada a 50 em e foi utilizada filtração adicional de Mo. 

Um esquema desse arranjo pode ser observado na Figura 3. 

1 

1------------------------------------------~------
~ [lJ 

d 

Figura 3: Arranjo do laboratório usado para obter os 

espectros utilizados como dados de entrada nas simulações. 

Tubo de Raios X Panalytical (1). Espectrômetro (2). d=500,00 

mm. 

O arranjO determina que, para as qualidades RQR-M, 

sejam utilizados um tubo de raios X com alvo de molibdênio, 

filtração adicional de 0,032mm de molibdênio adjacente à 

janela do tubo e que o instrumento de medição seja colocado a 

uma distância superior a 500 mm. As tensões utilizadas no 

tubo são definidas entre 25 keV e 35keV e foram descritas na 

Tabela 2. 
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Tabela 2: Qualidades RQR-M descritas na Norma IEC 
61267:2005 

Qualidade Filtração de Mo (mm) Tensão (kV) 

RQR-M I 0,032±0,002 25 

RQR-M2 0,032±0,002 28 

RQR-M3 0,032±0,002 30 

RQR-M4 0,032±0,002 35 

Para gerar o feixe foi utilizado um tubo de Raios X da 

marca Panalytical, modelo PW-2185/00. Tal equipamento 

corresponde a um tubo com alvo de Mo e opera com tensões de 

até 100 keV. 

o espectro foi medido com um espectrômetro de raios-X 

fotodiodo PIN de silício devidamente calibrado. Ao 

espectrômetro foi acoplando um amplificador e um analisador 

multicanal do tipo POKET, todos da marca Amptec. 

3.1.2 - Câmaras de Ionização 

Foram simuladas duas câmaras de ionização neste 

trabalho. A primeira foi utilizada para validar a metodologia 

proposta e corresponde a câmara do BIPM. A segunda é a 

câmara utilizada no LNMRI. 

A câmara do BIPM é uma câmara de ar livre da placas 

paralelas e pertence ao BIPM (BURNS e KESSLER, 2009). As 

dimensões da câmara e do diafragma estão descritos na Tabela 

3 e na Figura 4. O Diafragma é um tubo cilíndrico, com 

comprimento de 13,lmm, composto de 84% de tungstênio, 10% 

de níquel e 6% de Ferro. 
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Tabe l a 3 : Dimensões da câmara utili za da no BIPM. As 
incerte zas dimensionai s não foram fornecidas pelo autor na 
referência. 

.11 IG 

."" 

D 

Figura 4: 
Representa 
determinar 
diafragma. 

P a râmetros 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

fi 

Geometria utilizada na 
a câ mara utili za da no 
o fator de correção 

Di afragma em preto. 

mm 

1 5, O 

70, O 

7 1 , O 

92,5 

1 1 1 ,O 

25, O 

10 , O 

E 

I 

H B 

I 

c 

validação do método. 
BIPM por BURNS para 
para espalhamento no 

A câmara de ionização do LNMRI é uma Vicloreen 

lnslrum e nts, modelo 481 . Esse modelo co rre s ponde a uma 

câ mara d e ioni zação de ar livre de cilindros concêntricos. 

Uma foto pode ser observada na F i g ur a 5 . 
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Figura 5: Câmara de ionização Victoreen modelo 481: Câmara 
de ar livre que possui dois cilindros concêntricos que podem 
ser deslocados, variando assim o volume de medição . As 
cabeças micrométricas foram trocadas e calibradas por 
Cardoso (2005). 

A câmara foi dimensionada em Cardoso (2005). As 

dimensões de interesse para a construção da câmara estão 

descritas na Figura 6 e na Tabela 4 . 

.4 E 

F D 

D 

Figura 6: Geometria da câmara de ionização do LNMRI. 
Diafragma em preto. 
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Tabela 4 : Dimensões da câmara utilizãda no LNMRI. As 
incertezas representam metade da menor escala do instrumento 
de medição , exceto B, que é definido pelo diâmetro interno do 
diafragma . 

P arâm etro s mm 

A 80 , 0±0,5 

B 4 , 00 ± 0,02 

C 36,5 ± 0 , 5 

D 147 , 0 ± 0 , 5 

E 122 , 0 ± 0 , 5 

F 157 , 0±0 , 5 

As dimensões do diafragma foram obtidas de CARDOSO 

(2005) e FERREIRA (2009). O desenho do diafragma pode ser 

observado na Figura 7 . As dimensões podem ser observadas na 

Figura 8 e na Tabela 5. 



Tabela 5: Dimensões do diafragma utilizado na câmara do 
LNMRI. As incertezas nas dimensões do diafragma 
correspondem às incertezas declaradas no certificado de 
calibração do paquímetro utilizado e correspondem a um fator 
de abrangência, k=2. 

Parâmetros mm 

A 3,2±O,O2 

B 12,O±O,O2 

C 13,O±O,O2 

D 1,O±O,O2 

E 4,OO±O,O2 

'" 
C 

) 

/:1. r 
E 

B ~" E ~ 

Figura 8: Dimensões do diafragma, vista lateral. A=3,2 mm; 
B=12,O mm; C=13,O mm; D= J,Omm e E=2,Omm. 

3.2 - Método 

A proposta desse trabalho é obter os fatores de correção 

para um grupo de qualidades especifico. Para isso vamos 

utilizar como dado de entrada espectros medidos em 

laboratório seguindo as recomendações da IEC 61267 para as 

qualidades RQR-M. 

Os valores de Dr e Dv foram obtidos em duas simulações 

semelhantes. Na primeira simulação, a energia dos fótons que 
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interagiram com o diafragma será contabilizada no valor de 

dose total. Essa simulação forneceu os valores de D T . 

Os valores de Dv foram obtidos de uma segunda 

simulação, onde os fótons que interagiram com o diafragma 

não depositaram energIa no volume de coleta. 

3.2.1 - Espalhamento Geométrico 

Para calcular os fatores de correção foram utilizados os 

valores de dose absorvida gerados pelo PENELOPE. Esses 

valores e s tão normalizados pelo número de histórias 

simuladas. Através da equação (7) podemos converter esse 

valor em kerma no ar. 

Nesta seção vamos definir a metodologia utilizada para 

determinar os valores de Dose Absorvida. 

Vamos começar com a hipótese que apenas fótons 

primários entrem no volume de medição, como mostra a 

Figura 9, neste caso nenhuma correção é necessária. 

2 
1 

~ 
í~ -

fi 
I 

------------- ---------------
'-- - 3 

Figura 9: Caso ideal, sem espalhamento. Somente fótons 
primarIos interagem no volume de coleta. (1) Tubo de raios X, 
(2) Fonte de Espalhamento e (3) Volume de medição. 
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Entretanto, existem fontes de espalhamento, como o 

diafragma da câmara, Figura 10. Neste caso a partícula 1. 2 não 

deveria contribuir para a Dose Absorvida, portanto o valor da 

dose deve ser corrigido. 

2 
1 

3 

Figura 10: Caso de espalhamento. Fótons (À.) saem da fonte e 
interagem numa fonte de espalhamento, gerando partículas 
secundaria que depositam energia dentro do volume ativo. (1) 
Tubo de raios X, (2) Fonte de Espalhamento e (3) Volume de 
medição. 

Foram realizadas duas simulações para cada Qualidade 

desejada. Na primeira simulação vamos obter o valor de Dose 

Absorvida Total DT, que contabiliza as contribuições das 

partículas secundárias, como esquematizado na Figura 10. 

Na segunda simulação vamos alterar as propriedades 

físicas da fonte de espalhamento, através dos parâmetros de 

entrada da simulação. Queremos que a fonte de espalhamento 

não produza partículas secundárias. Para isso basta definir a 

Energia de Absorção, Eabs, com um valor acima do valor 

máximo de energla do problema. O valor definido foi de 

E abs=lxl0 6
. 
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Outro parâmetro que deve ser alterado corresponde às 

partículas transmitidas através das Fontes de Espalhamento. 

Qualquer partícula que possa atravessar o diafragma sem 

interagir, deve ser forçada a interagir, dessa forma não haverá 

contribuição nenhuma da fonte de espalhamento. Para ISSO, 

vamos definir a distância máxima sem interação, como 

DS Max =lxl0- s . 

Com essas duas alterações garantimos que nenhuma 

partícula secundária pode contribuir para a Dose Absorvida. O 

valor obtido nessa simulação será definido como Dose 

Absorvida Verdadeira, Dv. 

2 

3 

Figura 11: Neste caso qualquer partícula que interage com a 
fonte de espalhamento é absorvida assim não contribui com 
partículas secundárias. (1) Tubo de raios X, (2) Fonte de 
Espalhamento e (3) Volume de medição. 

A configuração utilizada para obter os valores de Dr e 

Dv está na Tabela 6. O método para definir os valores de E ABS , 

Cf, C 2 , Wcc e Wcr para a blindagem da câmara e para o ar está 

descrito no Apêndice I. 
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Tabela 6: Configuração da simulação utilizada para obter os 
valores de dose com a influência do espalhamento no 
diafragma, D T . Foram descartadas as interações na blindagem 
da câmara (MA T 3) configurando a energia de corte em 100 
keV e o parâmetro DS MAx = IxIO- 10

. 

MAT 

DT Dv DT Dv DT 

I 1000 IxlO6 1000 IxlO6 IxlO3o 

2 

3 1000 1000 1000 1000 1 x 1 030 

4 1000 1000 1000 1000 1 X 1030 

3.2.2 - Validação 

DESCRIÇÃO 

Dv 

IxIO- 1O Diafragma 

lxlO- 1O Blindagem 

1 x 1 030 Ar detector 

lxl030 Ar 

Como forma de validação da metodologia proposta, 

vamos reproduzir os resultados obtidos por BURNS e 

KESSLER, (2009), para os fatores de correção para o 

diafragma da câmara de ionização do BIPM. BURNS e 

KESSLER utilizam simulação computacional através do 

PENELOPE. 

A geometria da câmara do BIPM foi reproduzida 

utilizando os dados da Figura 4 e Tabela 3. Os parâmetros C l , 

C 2 ; Wcc, e Wcr foram os mesmos utilizados por BURNS e 

KESSLER (2009). A distância entre o plano frontal da câmara 

e a fonte de raios X foi fixada 500 mm. 

Foram realizadas duas simulações para cada qualidade, 

descrita na Tabela I. Nas simulações os valores de DT e Dv 

foram obtidos fixando os parâmetros de configuração das 

simulações de acordo com a Tabela 6. 

3.2.3 - Espectrometria 

O arranjo do laboratório foi montado com o objetivo de 

determinar os espectros utilizados como dados de entrada nas 
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Tabela 6: Configuração da simulação utilizada para obter os 
valores de dose com a influência do espalhamento no 
diafragma, D T . Foram descartadas as interações na blindagem 
da câmara (MA T 3) configurando a energIa de corte em 100 
keV e o parâmetro DS MAx = lxl0- 1o

. 

MAT 

DT Dv Dr Dv Dr 

1 1000 lxl06 1000 lxl06 lxl030 

2 

3 1000 1000 1000 1000 lx1030 

4 1000 1000 1000 1000 1x103o 

3.2.2 - Validação 

DESCRIÇÃO 

Dv 

lxlO-10 Diafragma 

lxlO- 10 Blindagem 

1 x 1 030 Ar detector 

1xl030 Ar 

Como forma de validação da metodologia proposta, 

vamos reproduzir os resultados obtidos por BURNS e 

KESSLER, (2009), para os fatores de correção para o 

diafragma da câmara de ionização do BIPM. BURNS e 

KESSLER utilizam simulação computacional através do 

PENELOPE. 

A geometria da câmara do BIPM foi reproduzida 

utilizando os dados da Figura 4 e Tabela 3. Os parâmetros C l , 

C2; Wcc, e Wcr foram os mesmos utilizados por BURNS e 

KESSLER (2009). A distância entre o plano frontal da câmara 

e a fonte de raios X foi fixada 500 mm. 

Foram realizadas duas simulações para cada qualidade, 

descrita na Tabela 1. Nas simulações os valores de DT e Dv 

foram obtidos fixando os parâmetros de configuração das 

simulações de acordo com a Tabela 6. 

3.2.3 - Espectrometria 

O arranjo do laboratório foi montado com o objetivo de 

determinar os espectros utilizados como dados de entrada nas 
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simulações. Para ISSO, o espectrômetro foi posicionado no 

plano Zo, distante 500 mm da janela do tudo de raios X. 

Foram medidos quatro espectros distintos, 

correspondentes às tensões de operação do tubo entre 25 kV e 

35 kV. O tempo de medição foi de 600 s e foi utilizada uma 

corrente de 30 mA. 

Foi utilizada uma filtração de 0,032 mm de Mo, 

adjacente à janela do tubo. Os espectros foram normalizados e 

foram dispostos em um histograma com canais de 1 keV. 

Os espectros foram calibrados utilizando uma fonte de 

60 CO e uma fonte de 51 Cr . 

3.2.4 - Parâmetros das Simulações 

Foi realizado um conjunto de simulações para definir os 

parâmetros de simulação mais adequados. Para ISSO foram 

analisados os seguintes parâmetros de saída oferecidos pelo 

PENEASY: Velocidade de História Simulada, Vh , Dose,D e 

incerteza na dose, (JD. 

O método para definir os valores de E ABS , C l , C 2 , Wcc e 

Wcr para o ar está descritos no Apêndice I. 

O espectro de entrada foi posicionado a 30 mm do plano 

frontal do diafragma. A distância total entre a origem do feixe 

de raios X e o plano frontal do diafragma é de 550 mm. A 

geometria das simulações está descrita na Figura 12. 
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Figura 12: Diagrama das simulações. (1) Janela do tubo de 
raios X. (2) Plano de Medição, onde foi posicionado o 
espectrômetro. O plano de Referência é definido como o plano 
que passa na face externa do diafragma. A=500 mm. Distância 
entre os planos de referência e plano de medição é B e vale 
50mm. 

As simulações utilizam feixes mono energéticos de 

fÓtons. Os parâmetros de simulação utilizados por BURNS 

foram C j =C 2 =O,2; Wcc=JkeV, Wcr=-Je 6xl0 8 histórias. 
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4-RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 - Validação 

A validação do método ocorreu por comparação com os 

resultados obtidos nas simulações realizadas no LNMRI e os 

resultados publicados por BURNS e KESSLER (2009), ambos 

para feixes monoenergéticos. 

Os resultados para os fatores de correção no diafragma 

da câmara do BIPM encontrados por BURNS e KESSLER 

(2009) e obtidos na validação do método estão na Tabela 7. 

Tabela 7: Comparação entre os valores obtidos para k dia no 
LNMRI e kdia no BIPM. As incertezas correspondem a 20-. 

Qualidades de Radiação 

(kV) 
kdia(BIPM) kdia(LNMRI) 

25 0,9996±0,0001 0,9995±0,0001 

30 0,9995±0,0001 0,9996±0,0001 

Ambas as incertezas são da ordem de 0,01% do valor de 

k dia . Para ISSO foram necessárias 10 11 histórias, nas 

simulações realizadas no LNMRI. 

Os resultados encontrados, no LNMRI, para o fator de 

correção do espalhamento no diafragma, da câmara do BIMP, 

para feixes mono energéticos de 25kV e 30kV foram 

kLNMRI(25kV)=0,9995±0,0001 e kLNMRI(30kV)=0,9996±0,0001. 

Tais resultados, quando comparados com os valores 

encontrados por BURNS e KESSLER (2009), 

kB1PM (25kV)=0,9996±0,0001 e k B I P M( 3 ° k V) = 0,9995 ± 0, O ° ° 1 

demonstram a validade do método. 
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As incertezas encontradas para o fator de correção do 

espalhamento no diafragma, da câmara do BIPM, para feixes 

monoenergéticos chegaram a 0,0001. Para i s s o foram 

utilizadas mais histórias do que as utilizadas na referência 

(BURNS e KESSLER, 2009, utilizam 6x108 histórias enquanto 

no LNMRI foram utilizadas 10 11
). 

BURNS e KESSLER (2009) não usaram o PENEASY, eles 

editaram o código para obter os valores de Dr e Dv de apenas 

uma simulação, enquanto no LNMRI foram utilizadas duas 

simulações, uma para os valores de Dr e outra para os valores 

de Dv. 

4.2 - Espectros de Entrada 

Nesta seção serão apresentados os espectros obtidos 

através de medição no LNMRI. Foi utilizado um espectrômetro 

fotodiodo tipo PIN - com ganho entre 0,9 e 1,2 - posicionado 

a 50 cm da janela do tubo de raios X. As tensões de operação 

foram de 25kV, 28kV, 30kV e 35kV. Foi utilizada filtração 

adicional com 0,03mm de Mo, adjacente a janela do tubo. Os 

espectros foram classificados em canaiS com 124 eV de 

largura e o espectro foi definindo de E=O ate E= 40eV. Na 

Figura 13 estão superpostos os valores medidos para 

qualidades RQR-M descritas na Norma IEC 61267(2005). 
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Figura 13: Espectros RQR-M medidos no laboratório. 

Para aumentar a velocidade de simulação os espectros 

foram reclassificados em canais de I keV. Um grande número 

de canais torna a simulação mais lenta. Nas Figuras 14 à 17 

estão dispostos os valores, reclassificados, utilizados como 

dados de entrada nas simulações. 
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Figura 14: Espectro de raios X gerados no tubo Panalytical 
para tensão de tubo de 25 kV. Canais de lkeV entre OkeV e 32 
keV. 
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Figura 15: Espectro de entrada para ralOS X gerados no tubo 
Panalytical para tensão de tubo de 28 kV. Canais de lkeV 
entre OkeV e 32 keV. 
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Figura 16: Espectro de entrada para raios X gerados no tubo 
Panalytical para tensão de tubo de 30 kV. Canais de lkeV 
entre OkeV e 32 keV. 
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Figura 17: Espectro de entrada para raios X gerados no tubo 
Panalytical para tensão de tubo de 35 kV. Canais de lkeV 
entre OkeV e 32 keV. 
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Apesar de a tensão utilizada apresentar potencial para 

ultrapassar energias de 30 keV a filtração adicional de Mo 

blinda os fótons mais energéticos e emite fótons com energias 

de 17,5 keV e 20 keV. Por isso os valores a cima de 30 keV 

foram excluídos dos espectros. 

4.3 - Espalhamento no Diafragma 

Os valores de Dv e D T, descritos obtidos nas simulações 

estão descritos na Tabela 8. 

Ta b e I a 8: Valor e s d e e n e r g i a d~ p o s i t a d a n o vo I um e d e c o I e ta. 
DT contabiliza a contribuição do espalhamento e Dv não 
contabiliza a contribuição do espalhamento. Os valores estão 
normalizados pelo número de histórias simuladas (H). As 
incertezas nos valores de Dose correspondem a 20" e são 
fornecidas pelo PENELOPE. 

Qualidade D v(Gy/H) DT(Gy/H) 

RQR-M 1 48,293±0,005 48,554±0,005 

RQR-M2 48,304±0,005 48,635±0,005 

RQR-M3 47,557±0,005 47,664±0,005 

RQR-M4 48,334±0,005 48,898±0,005 

As incertezas obtidas nas simulações para o cálculo da 

dose são da ordem de 0,01% do valor de dose. Foram 

necessárias 10 11 simulações que duraram cerca de 30 dias. 

Os resultados para os fatores de correção para 

espalhamento no diafragma, obtidos substituindo os valores da 

Tabela 8 na equação (15), estão dispostos na Tabela 9. 
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Tabela 9: resultado dos fatores de correção para espalhamento 
no diafragma da câmara de ionização do LNMRI. As incertezas 
estatísticas correspondem a 2a e são fornecidos pelo 
PENELOPE. 

Qualidade 

RQR-M 1 0,9946±0,0071 

RQR-M2 0,9932±0,0071 

RQR-M3 0,9978±0,0071 

RQR-M4 0,9885±0,0071 

Os valores obtidos para os fatores de correção para 

espalhamento no diafragma da câmara de ionização do LNMRI, 

para as qualidades de radiação RQR-M, foram 

k dia (25kV)=0,9946, k dia (28kV)=0,9932, kdia(30kV)=0,9978 e 

k dia (35kV)=0,9885. Esses resultados foram obtidos através da 

metodologia proposta e validada neste trabalho. 

A princípio esses valores não podem ser comparados com 

os valores encontrados na literatura, pois as referências são 

obtidas de feixes monoenergéticos. Entretanto os valores 

encontrados para o fator de correção para o espalhamento, 

utilizando os espectros RQR-M, estão na mesma ordem de 

grandeza dos fatores de correção para espalhamento utilizando 

feixes mono energéticos (BURNS e KESSLER, 2009; e 

KESSLER, ROGER e BURNS, 2010). 

As incertezas encontradas para os valores de kdia(LNMRI) 

apresentaram valores, a princípio, superIores aos valores 

esperados, u c=0,7%. Isso ocorre por dois motivos. Primeiro 

porque foram utilizadas duas simulações para cada fator de 

correção, uma para obter o valor de dose com contribuição do 

espalhamento e outra para obter a dose sem contribuição do 
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espalhamento. Essas incertezas combinadas aumentam o valor 

da incerteza do fator de correção. 

O segundo motivo é que as referências encontradas são 

baseadas em feixes mono energéticos. Para o cálculo desses 

fatores a energia inicial das partículas é constante. Ao 

acrescentar uma variável a maiS no cálculo do fator de 

correção (para um espectro a energia inicial de cada fóton não 

é mais constante e depende do espectro utilizado) é de se 

esperar que a incerteza final aumente. 
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5-CONCLUSÃO 

o objetivo principal do trabalho foi alcançado, uma vez 

que os valores para o fator de correção para espalhamento no 

diafragma, kdia(LNMRI) foram determinados. 

Concluímos que a metodologia utilizada foi validada uma 

vez que apresentou exatidão entre os valores obtidos no 

LNMRI e os valores obtidos na referência de 99,99%, com 

incertezas de 0,001%. 

Os valores obtidos para os fatores de correção para 

espalhamento no diafragma, para as qualidades de radiação 

RQR-M, estão entre k dia (35kV)=0,9885 e k dia (30kV)=0,9978. 

Foram utilizadas 10 11 histórias. Ao serem combinadas, as 

incertezas na dose, utilizadas para obter os valores de k dia , 

contribuíram para o aumento do número de histórias 

necessárias para alcançar as incertezas desejadas 0,01% do 

valor da dose - para o fator de correção. 

Concluímos que os valores encontrados para k dia , 

utilizando os espectros RQR-M, estão na mesma ordem de 

grandeza dos fatores de correção para espalhamento utilizando 

feixes mono energéticos (BURNS,1999; BURNS, TONI e 

BOVI,2000; BURNS, 2001; BURNS aI al.,2002; BURNS e 

KESSLER, 2009; e KESSLER, ROGER e BURNS, 2010). 

As incertezas encontradas para os valores de kdia(LNMRI) 

apresentaram valores, a princípio, superiores aos valores 

esperados, u c=0,7%. Essa aparente deficiência pode ser 

contornada aumentando o tempo de simulação. 

Grande parte do valor dessa incerteza pode ser 

justificada pelo uso de um espectro e não de feixes 

monoenergéticos. 
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Os valores para kdia encontrados nesse trabalho não são 

específicos da câmara de ionização de cilindros concêntricos 

do LNMRI. Tais resultados dependem apenas do tipo de 

diafragma, volume de medição e espectro de entrada. Portanto 

podem ser aplicados a casos onde essas características são 

idênticas. 

A metodologia utilizada nesse trabalho pode ser 

estendida a outras fontes de espalhamento, como colimadores, 

anteparos, bancadas, ou qualquer geometria que possa espalhar 

raios X. 

Concluímos que mesmo com a incerteza encontrada os 

valores de k dia podem ser utilizados para a determinação 

absoluta da grandeza kerma no ar. 
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,... 
APENDICEI:PARÂMETROSDE 

SIMULAÇÃO 

o PENEASY pOSSUI, no arquivo de entrada de dados, um 

conjunto de parâmetros variáveis capaz de aumentar a 

velocidade e a eficiência das simulações. Esses parâmetros 

devem ser analisados criticamente para cada tip o de 

simulação. Essa análise crítica deve garantir que a perda de 

qualidade no detalhamento das interações (como por exemplo, 

a troca mínima de energia entre partícula e alvo ou o desvio 

angular mínimo em cada interação) é insignificante em relação 

benefício do aumento da estatística simulada. 

Na prática esses fatores determinam a velocidade e o 

nível de detalhamento das simulações. A escolha errônea desse 

parâmetro pode depreciar a qualidade dos resultados, 

entretanto através de teste podemos escolher valores em que o 

ganho estatístico supera a perda de precisão. 

Os parâmetros de entrada que podem ser variados são: 

Energia de Absorção, C I , C 2 , Wcc, Wcr e DS max . 

Foi realizado um conjunto de simulações para definir os 

parâmetros de simulação mais adequados. Para isso vamos 

analisar os seguintes parâmetros de saída oferecidos pelo 

PENEASY: Velocidade de História Simulada, V h ; dose, D e 

incerteza na dose, (JD. 

Foi escolhido para dado de entrada o espectro RQR-M 1 

obtidos por medição no laboratório. A geometria do teste é 

composta de dois cilindros concêntricos de raio r = 10,00cm, 

o prImeIro cilindro, correspondente ao universo começa em 

z=O em e termina em z 55,00 em. O segundo cilindro 
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corresponde ao volume de coleta e começa no plano z = 55,00 

cm e termina no plano z 60,00 cm. Figura 18 . Ambos os 

cilindros são compostos de ar. Todas as simulações têm o 

mesmo número de histórias, 5xl0 6
. 

A 

11 

B 

Figura 18 : Geometria utilizada nas simulações teste. A = 55 
cm , B = 60 cm e raio, r = 10 cm. Fonte (1) e Volume de co l eta 
(2) . 

A Tabela 10 mostra as config ur ações que foram 

avaliadas . O Teste O é o teste de referência, seus valores são 

definidos para o caso mais conservador possível. 
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Tabela 10: Configurações avaliadas. Nas 10 primeiras 
simulações o parâmetro Eabs é variado e os outros parâmetros 
são fixados no valor mais conservativo. Nas simulações Teste 
11 até Teste 20 o parâmetro Cf foi variado para os valores de 
Eabs =500 eV e Eabs =1000 eV. As simulações entre Teste 21 e 
Teste 26 têm objetivo de avaliar o parâmetro Wcc. As 
simulações Teste 27, Teste 28 e Teste 29 mantêm os valores e 
Eabs =1000 eV; Cf = 0,2; Wcc = O e o parâmetro Wcr é 
variado. 

Parâmetro 
Teste Eabs C] Wcc Wcr 

avaliado 
TESTE 1 O O O O 
TESTE 2 100 O O O 
TESTE 3 250 O O O 
TESTE 4 500 O O O 

E abs 
TESTE 5 750 O O O 
TESTE 6 1000 O O O 
TESTE 7 2000 O O O 
TESTE 8 3000 O O O 
TESTE 9 4000 O O O 
TESTE 10 5000 O O O 
TESTE 11 500 O, 01 O O 
TESTE 12 500 0,0 5 O O 

C] TESTE 13 500 0,10 O O 
TESTE 14 500 0,15 O O 
TESTE 1 5 500 0,20 O O 
TESTE 16 1000 O, 01 O O 
TESTE 17 1000 0,0 5 O O 

C] TESTE 18 1000 0,10 O O 
TESTE 19 1000 0,15 O O 
TESTE 20 1000 0,20 O O 
TESTE 21 1000 0,20 10 O 
TESTE 22 1000 0,20 100 O 

Wcc 
TESTE 23 1000 0,20 250 O 
TESTE 24 1000 0,20 500 O 
TESTE 25 1000 0,20 750 O 
TESTE 26 1000 0,20 1000 O 
TESTE 27 1000 0,20 O 10 

Wcr TESTE 28 1000 0,20 O 100 
TESTE 29 1000 0,20 O - 1 

o parâmetro C2, só é relevante para simulações acima de 

10MeV (SALVAT, et ai., 2005). 

o parâmetro DSMax é definido para forçar interações em 

superfícies muito finas, da espessura do comprimento de onda 
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das partículas envolvidas. Como não existem geometrias dessa 

magnitude no problema escolhemos o valor mais conservador, 

DSMax=lxl03o. 

Os resultados dos testes estão dispostos nas Tabelas 11, 

12,13,14 e nas Figuras 19,20 e 21. A análise foi baseada na 

velocidade de simulação, nos valores de dose depositada, 

incerteza na dose 

Tabela 11: Valores de dose absorvida encontrados nas 
simulações testes. 

TESTE 1 

TESTE 2 

TESTE 3 

TESTE 4 

TESTE 5 

TESTE 6 

TESTE 7 

TESTE 8 

TESTE 9 

TESTE 10 

O 

100 

250 

500 

750 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

Dose(Gy) 

8,8 

8,1 

6,8 

5,7 

9,7 

7,4 

8,4 

6,1 

5,4 

8,8 

2a(Gy) 

3,2 

3,0 

2,7 

2,5 

3,3 

2,9 

3,1 

2,4 

2,5 

3,2 

A Tabela 12 e o Figura 19 mostram que os valores de 

dose ficaram entre 7 e 9 keV. Essa variação pode ser 

explicada pelo pequeno número de histórias simuladas. 
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Figura 19: Dose absorvida e incerteza equivalente a dois 

desvios padrão. 

Os valores de dose para feixes mono energéticos também 

foram simulados para diferentes energias. Na Figura 17 estão 

os valores para 10 10 histórias simuladas. Como pode ser 

observado, não há variação significativa na dose depositada. 
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Figura 20: Valores de dose absorvida para feixes 

monoenergéticos. Foram simuladas 10 10 histórias. Não foi 

observada variação significativa na dose para os valores de 

Eabs= 0,5keV e E abs = 1keV. 

Tabela 12: Velocidades das simulações para diferentes valores 
de Eabs. 

Eabs(eV) v(H!s) 

TESTE 1 O 404 

TESTE 2 100 461 

TESTE 3 250 610 

TESTE 4 500 708 

TESTE 5 750 757 

TESTE 6 1000 807 

TESTE 7 2000 900 

TESTE 8 3000 964 

TESTE 9 4000 1035 

TESTE 10 5000 1089 
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A Tabela 13 e a Figura 21 mostram que os valores da 

velocidade de simulação em histórias por segundo. Podemos 

observar que a velocidade aumenta significativamente para 

variações de Eabs ate IkeV, após esse valor o ganho na 

velocidade é menor. 
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Figura 21: Velocidade de simulação, em histórias simuladas 

por segundo (Ris). 

Os valores para os parâmetros de entrada foram fixados 

em Eabs(1)=Eabs(2)=lkeV; C l =O,2; Wcc=lOO e Wcr=-l. 

O valor escolhido para Eabs foi 1,OkeV. 

A velocidade das simulações é afetada com o aumento do 

parâmetro C l , como pode ser observado na Tabela 13. 

Entretanto não houve variação nos valores de Dose, como 

mostra a Tabela 14. Também não houve ganho significativo na 

velocidade, como mostra a Tabela 14. Portanto foi utilizado o 

valor máximo, C l =O,2. 
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Tabela 13: Variação na dose e na incerteza para Eabs 1keV e 
diferentes valores de C}. 

C] Dose(Gy) 2(j(Gy) 

TESTE 1 1 O, 01 7,4 2,9 

TESTE 12 0,0 5 7,4 2,9 

TESTE 13 0,10 7,4 2,9 

TESTE 14 0,15 7,4 2,9 

TESTE 15 0,20 7,4 2,9 

Tabela 14 : Variação na velocidade de simulação para 
E abs = 1 keV e diferentes valores de C}. 

e l V(H/s) 

TESTE 1 1 O, 01 822 

TESTE 12 0,0 5 823 

TESTE 13 0,10 824 

TESTE 14 0,15 825 

TESTE 1 5 0,20 824 

Os valores de C 2 , não alteram as simulações com 

energias a baixo de 1 MeV (SALVAT et aI., 2006), portanto o 

valor definido foi C 2 =0. 

Quando o valor de Wcc foi alterado, ocorreu perda de 

velocidade nas simulações, por isso seu valor foi definido em 

wcc=O. 

No caso de Wcr, quando fixado em um valor negativo, foi 

registrado aumento na velocidade de simulação. Isso ocorre 

porque quando Wcr é definido negativamente são desabilitadas 

colisões de fótons que não depositam energia no melO. 

Série de simulações de feixes nomoenergéticos para 

cálculo da deposição de dose em um volume de ar. Para 

demonstrar que a influencia da de Eabs na deposição de dose. 
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Os valores utilizados nas simulações estão descritos na 

Tabela 15. Tais valores foram escolhidos de forma a 

maXImIzar a velocidade de simulação sem acarretar em perda 

de qualidade nos valores de dose encontrados. 

Tabela 15: Valores utilizados nas simulações. 

Wcc Wcr DS MAX 

Ar 1000 1000 0,2 O 100 -1 1x10 3o 
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