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RESUMO 

Os dosímetros clínicos utilizados em radioterapia são calibrados nos países da 

América Latina, inclusive no Brasil, com o sistema completo, isto é, câmara de ionização e 

clctrômetro juntos. Alguns países, como os da Europa e os Estados Unidos da América, 

efetuam a calibração dos dosímetros clínicos por componentes, ou seja, câmara de ionização e 

eletrômetro separados. Este método é mais vantajoso do que o anterior, pois possibilita a 

automação do processo de calibração, permitindo a aquisição de dados independentes 

referentes às medições da câmara e do eletrômetro, bem como a substituição de um dos 

componentes, em caso de defeito. 

Neste sentido, este trabalho propõe um método de padronização de cargas e correntes 

elétricas de baixa intensidade para implementar a calibração elétrica de eletrômetros, de forma 

a tornar possível a implantação da técnica de calibração por componentes dos dosímetros 

clínicos no Brasil. 

Os resultados que foram encontrados na calibração por componentes comprovam que 

o método de padronização de cargas e correntes elétricas proposto é viável. 

As dificuldades encontradas para a geração e medição de cargas e correntes elétricas^ 

de baixa intensidade e os procedimentos adotados para a calibração por componentes são 

apresentadas. 

Adicionalmente, foi construída uma fonte de corrente que produz cargas elétricas de 

referência para possibilitar o controle de qualidade dos dosímetros clínicos. Esta fonte 

permitirá, também, ao usuário identificar os componentes defeituosos dos referidos 

dosímetros, em caso de avaria nos mesmos, através de um simples teste de verificação. 



ABSTRACT 

Clinical dosimeters used in radiotherapy are calibrated in Latin American countries, 

including Brazil, as a complete 'system, i.e., ionization chamber and electrometer together. 

Some countries, as European ones, and USA calibrate them by component, i.e., ionisation 

chamber apart from electrometer. This method is more advantageous than the previous one, 

since it makes possible the automation of the calibration process, allowing the acquisition of 

data related to the chamber and the electrometer measurements independently, as well as the 

substitution of one of the components, in case of failure. 

This work proposes a method for standardisation of low intensity electric charge and 

currents in order to implement electric calibration of electrometers. This will make possible 

the implementation of a by components calibration technique, by components, of clinical 

dosimeters in Brazil. 

The results obtained with the calibration by components prove that the proposed 

method of standardisation of low electric charges and currents is viable. 

The difficulties found for the generation and measurement of low intensity electric 

charges and currents and the procedures adopted for the calibration by components are 

presented. 

Additionally, a current source was built to yield reference electric charges that will 

make possible the quality control clinical dosimeters. This source will also allow the user to 

identify the defective components of the dosimeters, through a simple verification test. 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. MOTIVAÇÃO 

O câncer é a segunda causa de morte [ 1 ] da humanidade, sendo superado apenas pelas 

moléstias cardiovasculares. A radioterapia é uma importante arma terapêutica, que emprega 

radiações ionizantes, no combate ao câncer e vem ao longo dos anos apresentando um 

contínuo desenvolvimento. É empregada em milhares de doentes em todo o mundo, quer no 

tratamento de tumores benignos ou malignos, quer no tratamento de outras patologias, para 

dar alívio ao paciente e melhorar a sua qualidade de vida. 

Cerca de 50% dos pacientes com câncer p l farão radioterapia em alguma etapa 

evolutiva do tratamento da doença, demonstrando a sua importância na oncologia 

contemporânea. A teleterapia é uma das formas de aplicação da radioterapia que emprega 

uma fonte de radiação externa, colocada à distância do paciente, através de um aparelho 

emissor de radiação. Por esta razão, também é conhecida como radioterapia externa é5 

representa a modalidade mais comum de tratamento radioterápico. Esta técnica de tratamento 

emprega raios-X, radiação gama de 6 0Co e radiação de aceleradores lineares (raios-X ou 

elétrons). 

A aplicação da radioterapia é realizada por um médico radioterapeuta, obedecendo a 

uma dosagem previamente detenninada, para o tipo de câncer. O físico médico além de atuar 

na área de radioproteção, planejamento do tratamento prescrito pelo radioterapeuta, atua, 

também, na área de dosimetria, exercendo atividades como: 

l 



• determinação das características do feixe de radiação; 

• estudo da dependência da dose com o tamanho do campo e calibração do feixe de 

radiação de acordo com um protocolo de dosimetria estabelecido. 

Atualmente, nos procedimentos médicos que são utilizados na radioterapia, altas doses 

de radiação devem ser fornecidas com elevada precisão. O sucesso ou fracasso da radioterapia, 

depende da prescrição da dose, sua distribuição no órgão ou tecido de interesse e da 

radiosensibilidade dos mesmos. Este tratamento é planejado de forma a mirumizar danos a 

tecidos e órgãos saudáveis adjacentes ao tumor, visando prevenir possíveis efeitos adversos da 

radiação ionizante nos mesmos; assim como para maximizar estes efeitos no tecido do tumor. 
4 

A Agencia Internacional de Energia Atômica ("International Atomic Energy Agency", 

IAEA) [3] e a Associação Americana de Físicos Médicos ("American Association of Physicists 

in Medicine", AAPM) [4) concluíram que a incerteza no valor da dose a ser aplicada durante o 

tratamento radioterápico deve estar, dentro de 5%. Estudos realizados mais recentemente 

demonstraram a necessidade de uma exatidão melhor nesses valores da dose. Isto exige que a 

incerteza total para a determinação da dose aplicada em radioterapia seja miriimizada. 

Os dosímetros clínicos são importantes ferramentas utilizadas na radioterapia para as 

medições das doses. A confiabilidade das respostas destes dosímetros é garantida pela 

calibração dos mesmos em campos de radiação conhecidos, utilizando-se procedimentos 

técnicos previamente estabelecidos. Para assegurar a confiabilidade e tornar comparáveis 

universalmente os resultados da radioterapia, os dosímetros de campo devem ser calibrados 

utilizando-se valores de referência fornecidos por padrões secundários de radiação, que por 

sua vez, são aferidos em termos de valores de referência fornecidos por padrões primários. 

Entre as principais atividades desempenhadas pelos Laboratórios de Dosimetria de 

Padronização Primária ("Primary Standard Dosimetry Laboratories", PSDL's) pode-se citar: 

2 



desenvolvimento de padrões dosimétricos, divulgação das unidades dosimétricas através da 

ligação Padrão Primário - Padrão Secundário; aperfeiçoamento das técnicas conhecidas da 

metrologia; determinação de constantes físicas e de dados relevantes; manutenção e operação 

de Dosímetros Padrões Primários para a calibração de Dosímetros Padrões Secundários 

(Secondary Standard Dosimeters, SSD's). Os Laboratórios de Dosimetria de Padronização 

Secundária (Secondary Standard Dosimetry Laboratories, SSDL's), através do fornecimento 

de fatores de calibração para usuários de dosímetros de campo, garantem a uniformidade das 

medidas dentro da esfera de ação dos mesmos. A ligação dos SSDL's aos PSDL's assegura 

uma uniformidade mundial e a exatidão na medida da dose. Desta forma, através deste sistema 

de medidas, as medições realizadas em qualquer país podem ser facilmente comparadas. 

Os relacionamentos existentes entre os laboratórios de calibração, órgãos consultivos e 

usuários estão ilustrados na Figura 1.1. 

OCEMU 

OCMTTÉS 

dENTlnCOS 

FIGURA 1.1 - Rastreabilidade do Sistema Internacional de Medidas 



A cadeia de medidas apresentada na Figura 1.1 apresenta três níveis de rastreabilidade, 

a saber: laboratorios de padronização primária, laboratorios de padronização secundaria e os 

usuarios (hospitais, clínicas e serviços de radioterapia) o último elo da cadeia de medidas. As 

siglas mostradas nesta figura foram previamente definidas na lista de abreviaturas exibida no 

inicio deste trabalho. 

Caracterizado o feixe de radiação e de posse do valor da dose prescrita, o físico médico 

utilizando protocolos de dosimetria, por exemplo, o protocolo "An Internacional Code of 

Pratice", da publicação Technical Reports Series no. 277 P 1 e programas de cálculos 

específicos, calcula e fornece as doses necessárias para cumprir o plano de tratamento. Vale a 

pena ressaltar, que o físico médico somente terá certeza de que as doses indicadas para o 

tratamento do paciente foram aplicadas com valores corretos, se o dosímetro clínico estiver em 

perfeito estado de funcionamento e devidamente calibrado. 

As medições das cargas ou correntes geradas na câmara de ionização são executadas 

por um instrumento de medição denominado eletrômetro. Este equipamento quando 

interligado a uma câmara de ionização compõe um dosímetro que, quando utilizado em 

radioterapia é denominado de dosímetro clínico. Este dosímetro mede o valor da dose a ser 

aplicada no paciente. Para que o mesmo indique o valor correto da dose, deve ser calibrado© 

segundo critérios estabelecidos em um protocolo específico por um laboratório de 

padronização reconhecido. 

A calibração de dosímetros clínicos, no Brasil, consiste na determinação do fator de 

calibração total. Como tais dosímetros são constituídos de duas partes, é possível calibrá-los 

utilizando um dos seguintes métodos: 

• método de calibração do conjunto (onde o eletrômetro fica acoplado à câmara) obtendo-se 

o fator de calibração total para o conjunto; 
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• método de calibração por componentes, onde o eletrômetro e a câmara são calibrados 

separadamente obtendo-se dois fatores de calibração, o da câmara e o do eletrômetro. 

Com o desenvolvimento de novos eletrômetros e a utilização de amplificadores 

operacionais de grande desempenho nos circuitos de entrada dos eletrômetros, esforços foram 

empreendidos, no Brasil [5 ,61 para executar calibrações por componentes dos dosímetros 

clínicos. Porém, nesta época, não foi possível a sistematização de uma rotina de calibração por 

componentes devido ao fato de que nem todos os eletrômetros serem fabricados com 

amplificadores operacionais, o que fazia com que os mesmos apresentassem grandes diferenças 

de comportamento nos circuitos de entrada. Atualmente, os eletrômetros apresentam 

excelentes características de desempenho nos circuitos de entrada, o que possibilita a 

calibração dos dosímetros clínicos utilizando cargas e correntes elétricas pelo método de 

componentes. 

Os dosímetros clínicos são calibrados pelo método de fator total no Laboratório 

Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes (LNMRI) do Instituto de Radioproteção e 

Dosimetria (IRD) - único laboratório do Brasil que possui delegação oficial do Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO) para a metrologia 

legal das radiações ionizantes. 

A automação do referido método de calibração apresenta dificuldades inerentes ao 

processo, o que inviabiliza a aquisição de dados independentes referentes as medições da 

câmara e do eletrômetro. Neste trabalho, é apresentado um método de padronização de cargas 

e correntes elétricas para calibração de eletrômetros e um procedimento geral para a calibração 

por componentes de dosímetros clínicos. Para tornar a calibração por componentes viável foi 

necessário desenvolver um padrão de cargas e correntes elétrica com rastreabilidade, para 

utilização no arranjo experimental de calibração elétrica. 



1.2. ESTADO DA ARTE 

Os dosímetros clínicos utilizados em radioterapia são calibrados nos países da América 

Latina, inclusive no Brasil, utilizando-se somente o método de calibração com fator de 

conjunto. A padronização primária para calibração de câmaras de ionização (fator R/C), bem 

como para calibração de dosímetros clínicos (fator R/u.e) é amplamente executada por 

laboratórios primários no mundo. Apesar da padronização de cargas e correntes elétricas, 

utilizada na calibração de eletrômetros, ser executada por alguns países, principalmente na 

Europa, que executam a calibração dos dosímetros clínicos pelo método de calibração por 

componentes, na América Latina este tipo de calibração ainda não é empregado. 

Para implementar este método de calibração, é necessário, conforme já foi citado 

anteriormente, empregar um padrão de cargas e correntes elétricas com rastreabilidade a 

laboratórios de padronização primária. A implantação, em nosso País, da referida 

padronização, irá trazer vários benefícios, tanto para os usuários quanto para os laboratórios 

de calibração nacionais. É importante mencionar que o INMETRO não possui, atualmente, 

padrões de cargas e correntes de baixa intensidade não realizando, portanto, este tipo de 

calibração. 

1.3. PROPÓSITO DA TESE 

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo principal de se desenvolver no país, 

especialmente no LNMRI/IRD, a padronização de cargas e correntes elétricas de baixa 

intensidade, para implementar a calibração elétrica por componentes de dosímetros clínicos 

usados em radioterapia. 



Adicionalmente este trabalho visou, também, a criação de meios iniciais para 

estabelecimento, no país, de um futuro programa de controle de qualidade da calibração de 

dosímetros clínicos, envolvendo o SSDL-Rio de Janeiro (LNMRI/IRD) e os usuários. 

No sentido de viabilizar o programa citado, foi construída uma fonte de corrente 

elétrica de referência objetivando a: 

• realização de testes operacionais para o controle de qualidade dos eletrômetros, 

através da calibração destes equipamentos empregando a fonte de corrente de 

referência; 

• identificação tanto de componentes defeituosos (eletrômetro ou câmara), como de 

condições inadequadas de funcionamento do conjunto; 

• intercomparação, entre os LNMRI/IRD e os serviços de radioterapia, dos 

resultados da calibração elétrica dos eletrômetros; 

• intensificação do controle da qualidade externo da calibração dos dosímetros 

clínicos pelos usuários. 

1.4. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

© 

Visando a implementação da padronização de cargas e correntes elétricas necessária à 

calibração tanto de eletrômetros, pelo método de componentes, quanto das fontes de correntes 

de referência, foi preparado um arranjo de medição. Com este arranjo, a calibração dos 

eletrômetros, foi conduzida utilizando-se, para isso, um capacitor padrão calibrado, com 

rastreabilidade a um laboratório de padronização primário (PTW - Physikalish-Technishe 

Werkstätten - Alemanha). 



Nestes ensaios de calibração, foram utilizados eletrômetros de diferentes fabricantes e 

integrantes de dosímetros clínicos que possuíam fatores de calibração total determinado pelo 

Laboratório Secundário Nacional (LNMRI/IRD). Os ensaios de calibração foram realizados 

empregando-se a fonte padrão de 6 0Co do LNMRI, para determinação dos fatores de 

calibração total dos dosímetros e de componente das câmaras. A partir dos dados de 

calibração das câmaras e dos fatores de calibração dos eletrômetros, obtido na calibração 

elétrica, pode-se calcular o fator de calibração total para o método de componentes. Este fator 

total obtido no método de componentes foi, então, comparado com o fator de calibração total 

do método convencional utilizando a fonte de 6 0Co. Os resultados das calibrações, destes dois 

métodos mostram que a padronização de cargas posposta neste trabalho é viável e pode ser 

implantada sem grandes dificuldades. 

Alem disso, foram construídas duas fontes de corrente de baixo consumo e alta 

estabilidade que após testes operacionais, em câmara climática com temperatura e umidade 

relativa controladas, foi selecionada a de melhor desempenho. A fonte de corrente é alimentada 

com bateria (9 volts) e devido a sua dimensão reduzidas (12 x 8 x 4 cm), pode ser enviada 

através de serviços de entrega postal (Correio), o que possibilitará maior flexibilidade e 

presteza no envio e recebimento da mesma à usuários na ocasião das intercomparações. 
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CAPÍTULO 2 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1. GRANDEZAS DOSIMÉTRICAS 1 7 , 8' 

A radiação ionizante interage cora a matéria através de uma série de processos, 

basicamente, transferindo toda ou parte de sua energia para o material. Existem grandezas 

dosimétricas que podem ser diretamente medidas e correlacionadas com os efeitos da radiação. 

A maioria destas grandezas, na prática, são medidas em termos de grandezas elétricas, tais 

como, carga e corrente elétrica, como poderá ser verificado nos itens que se seguem. 

Neste trabalho somente serão apresentadas aquelas grandezas dosimétricas envolvidas 

diretamente na calibração dos dosímetros clínicos. 

2.1.1. Exposição 

" d 

A ionização produzida no ar pela radiação é um dos efeitos que possibilita a dosimetria 

dos raios X e y . A ionização consiste na formação de um número igual de íons positivos e 

negativos ao longo da trajetória dos elétrons originados da interação da radiação com os 

átomos do ar (elétrons secundários) pelos processos fotoelétrico, Compton e produção de 

pares. 

Em uma câmara de ionização a ar livre quando ionizado o ar, haverá uma tendência à 

recombinação dos íons, mas a aplicação de um campo elétrico, através de duas placas paralelas 
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conectadas a uma fonte de tensão, evitará a recombinação e possibilitará a coleta de íons. 

Desta forma, os íons formados pela radiação aparecerão como uma corrente elétrica 

mensurável por um medidor sensível. 

A Comissão Internacional de Unidades e Medidas de Radiação ("International 

Commission on Radiation Units and Measurements Radiation" ICRU) [ 7 ] definiu a quantidade 

dosimétrica chamada exposição, X, como sendo o quociente de dQ por dm, em que dQ é o 

valor absoluto da carga total de íons de mesmo sinal produzida no ar, quando todos elétrons 

liberados pelos fótons no elemento de ar de massa dm forem completamente parados no ar, 

conforme é mostrado na Equação 2.1. 

EQUAÇÃO 2.1 - Exposição 

dm 

Este valor eqüivale numericamente a definição original do Roentgen que é a quantidade 

de radiação X ou gama, tal que, a emissão corpuscular total associada por 0,001293 g de ar 

(1 cm 3 de ar a 0°C e 101,3 kPa), produz no ar, íons com carga total de l esu de mesmo 

sinal . [ 3 ] . A Equação 2.2 relaciona a quantidade de carga elétrica gerada no ar e a exposição. 

EQUAÇÃO 2.2 - Relação entre exposição e carga elétrica no ar 

IR = 2,5SQxlQ~4CJcg~l exatos 

Cabe mencionar que, a ionização produzida pelos elétrons Auger esta incluída em dQ. 

A ionização devido aos fótons emitidos pelos processos radioativos (por exemplo, 

Bremsstrahlung) não é para ser incluída em dQ. Exceto por estas diferenças, a definição de 

exposição é análoga a de kerma no ar (ICRU 60). 
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A definição de exposição e, consequentemente, do Roentgen, sugere o procedimento a 

ser adotado para a realização da medida experimental dos mesmos. Isto é realizado através de 

urna cámara de ionização. Atualmente na radioproteção, a exposição é considerada como urna 

grandeza obsoleta. Ela será utilizada neste trabalho pelas seguintes razões: 

• varios laboratórios de calibração continuam a calibrar os dosímetros clínicos em 

termos de exposição; 

• existem, no Brasil, varios dosímetros clínicos de usuarios que respondem em 

Roentgen; 

• esta grandeza ainda desempenha um papel importante em documentos de referencia 

existentes. 

2.1.2. Kerma 

Quando consideramos a radiação indiretamente ionizante, como os fótons, é 

apropriado, também, descrever a energia liberada por essa radiação, quando interage com a 

matéria. Esta grandeza denominada de Kerma, K, foi definida como o quociente de dEtr por 

dm, cm que dE l r é a soma das energias cinéticas iniciais de todas as partículas carregadas 

liberadas por partículas ionizantes não carregadas, no elemento de material de massa dm, 

conforme apresentado na Equação 2.3. 

EQUAÇÃO 2.3-Kerma 

dm 

Esta grandeza é expressa pela unidade J.kg'' sendo denominada gray, Gy. 

, Na Equação 2.4 é apresentada a relação entre as grandezas kerma e exposição. 
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EQUAÇÃO 2.4 - Equivalência entre kerma e exposição 

X = K a ( l -g)x(W/e) - 1 

Onde: 

• Ka ~e o kerma no ar; 

• g ~e a fração de energia liberada que é dissipada como Bremsstrahlung; 

• W/e ~e a energia média despendida por par de íon produzido no ar e por carga de 

elétron, (33,97 J.C"1/3 1 

Já que o kerma no ar, Ka é uma grandeza que relaciona a transferência inicial de energia 

à matéria, é, as vezes, utilizado como uma aproximação para a dose absorvida no ar. 

2.1.3. Dose Absorvida 

Na radioterapia, o principal objetivo da dosimetria é determinar uma quantidade física 

que esteja relacionada e forneça um índice dos efeitos biológicos devido a radiação. A energia 

depositada pela radiação ionizante em um material, levou ao conceito de dose absorvida. Dessa 

forma, a dose absorvida, D, foi definida como o quociente de ds por dm, em que ds é a 

energia média depositada pela radiação ionizante no elemento de matéria de massa dm, 
6 

conforme mostrado na Equação 2.5. 

EQUAÇÃO 2.5 - Dose absorvida 

dm 

Possuindo a dimensão de energia por massa, deteraúnou-se para esta grandeza a 

unidade especial de rad. A relação entre as unidades rad e Jx kg'1 é exibida na Equação 2.6. 
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EQUAÇÃO 2.6 - Equivalência entre as unidades rad e J.kg'1 

l r a d = IO"2 J x k g 1 

Em 1977, a unidade de dose absorvida passou a ser o Gray (Gy), que é uma unidade do 

sistema internacional de medidas. A relação entre Gy e rad é exibida na Equação 2.7. 

EQUAÇÃO 2.7 - Equivalência entre as unidades Gray e rad 

1 G y = l J x k g 4 = 100rad 

Esta definição de dose absorvida é válida para todos os tipos de radiação em todos os 

tipos de meios. Entretanto, a indicação da dose absorvida só possui utilidade se tanto as 

condições de irradiação quanto o material, onde a dose absorvida é determinada, são 

conhecidos, já que este conceito refere-se às interações entre partículas ionizantes geradas pelo 

feixe de radiação com os átomos ou moléculas do material. 

Para determinar a dose absorvida em um ponto, devido a radiação em um material, 

distinguem-se dois modos: 

• Formalmente, partindo do feixe de radiação, medindo-se as distribuições 

energéticas - angulares das partículas para especificar a radiação em cada ponto em 

termos de quantidade físicas, dando origem a cálculos diretos de dose; e 
' © 

• Caracterizando o feixe de radiação em termos da interação do mesmo com o 

material, em uma vizinhança do ponto de interesse, através da medida de 

quantidades físicas relacionadas à efeitos causados pela interação da radiação com o 

material, que sejam fáceis de medir, e sobretudo, sejam proporcionais em 

magnitude à dose. ' 

Embora grandezas dosimétricas, como a dose absorvida, possam ser calculadas pelo 

produto de quantidades que, especificam o campo de radiação com as que caracterizam a 
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interação da radiação da matéria, elas não são definidas desta forma já que são geradas 

diretamente. 

Os equipamentos de medida de campo de radiação X ou y são calibrados em termos 

das grandezas Exposição e Kerma no ar, pelos laboratórios de metrologia da radiação. Uma 

vez conhecida a geometria à radiação e sua energia, pode-se calcular a dose absorvida. 

A dose absorvida não leva em conta que efeitos biológicos diferentes podem ser 

induzidos nos seres vivos dependendo da natureza, energia e do tipo de radiação, ou seja, uma 

mesma dose absorvida de radiação y induz efeitos adversos nos tecidos vivos diferente daquela 

mesma dose de radiação a. Sendo assim, foram associados os efeitos de todos os tipos de 

radiação à uma base biológica equivalente. 

Assim, foi criada, pela "International Commission on Radiation Units and 

Measurements", (ICRU), outras grandezas, como por exemplo, o equivalente de dose, H, que 

relaciona a dose absorvida com fatores de ponderação dependentes do tipo de radiação. 

2.1.4. Relação entre Dose Absorvida e Exposição 

A dose absorvida em um material pode ser avaliada a partir da razão entre a energia 
d 

total média por unidade de carga de ionização produzida, W/e. Esta quantidade W/e para o ar, 

pode ser considerada independente das energias das partículas ionizantes, sendo expressa pela 

Equação 2.8. 

EQUAÇÃO 2 . 8 - Energia média despendida por unidade de carga no ar 

W/e= 33,97 J.C"1 

14 



O fator de conversão entre a dose absorvida no ar (Da) e a exposição (X), considerando 

o equilibrio de partículas carregadas (CPE), é mostrado na Equação 2.9. 

EQUAÇÃO 2.9 - Relação entre dose absorvida e a exposição 

D.. (X)'1 = 0,876 

Onde, D a é a dose absorvida no ar resultante de uma exposição X, em Roentgen. 

Determinada a dose no ar, pode-se obter a dose em um outro meio qualquer, para a 

mesma exposição, através de um fator de conversão. Assim para uma mesma condição de 

irradiação, é possível deteraiinar, a dose absorvida em um meio conhecendo-se a dose 

absorvida no ar. Relacionando estas doses nos dois meios, é possível chegar à uma relação 

entre a dose absorvida em meio qualquer e a dose absorvida no ar, através do conhecimento 

dos coeficientes de absorção de massa e energia do meio e do ar, conforme explicitado na 

Equação 2.10. 

EQUAÇÃO 2.10 - Relação entre a dose em um meio e a dose no ar 

D, m 

Az, 

Da {Me/) 

Onde: 

D m e D a são as doses absorvidas no material (meio qualquer) e no ar, 

respectivamente; 

^e/n e {^'/C\ s ã o 0 3 coeficientes de absorção de massa e energia, no 

meio e no ar, respectivamente, para uma dada energia X da radiação. 
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Então, a dose absorvida em um meio pode ser calculada segundo a relação apresentada 

na Equação 2.11. 

Um dosímetro clínico consiste de um eletrômetro e de uma câmara de ionização que 

pode ser utilizada em diferentes qualidades de radiação. Os tipos e o princípios de 

funcionamento destes equipamentos serão apresentados nas seções seguintes. 

2.2.1. Câmara de Ionização 1 7 , 8 9 1 

As câmaras de ionizaçãof3:i são dispositivos destinados a coletar cargas ou correntes 

geradas pela ionização do gás do seu interior, quando exposto a um feixe de radiação. Estas 

corrente ou cargas, são proporcionais à quantidade de radiação incidente na câmara. Entre os 

vários tipos de câmara de ionização existentes, pode-se citar: câmaras a ar livre, câmara 

cavitária (câmara dedal). 

Muitas das câmaras utilizadas em radioterapia são ventiladas, isto é, o ar do seu 

ambiente interno comunica-se com ar do ambiente externo à câmara, o que faz com que a 

EQUAÇÃO 2 . 1 1 - Dose em um meio em função de W/e 

2.2. DOSÍMETROS CLÍNICOS 

© 
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resposta das mesmas varie em função das condições ambientais existentes no momento da 

medida (umidade, pressão e temperatura). 

Como na prática, a maioria das medidas são efetuadas em condições ambientais 

diferentes, a resposta da câmara, nessas condições, deve ser corrigida em relação à resposta da 

mesma em condições ambientais de referência, utilizando-se a Equação 2.12. 

EQUAÇÃO 2.12 - Fator de correção da resposta da câmara 

p =P0(213,\5 + T) 
T P P(273,15 + 7o) 

Onde: 

• PTP é o fator de correção; 

• P e T são a pressão e a temperatura durante a medida; 

• Po e To são a pressão e a temperatura nas condições de referência, normalmente 

101,325 Kpa e 20 °C, respectivamente. 

A umidade relativa, também exerce influência sobre o comportamento das câmaras 

sendo aconselhável que as câmaras permaneçam em ambientes entre 30 e 70% de umidade 

relativa. 

O Kerma e a dose absorvida são grandezas utilizadas, em dosimetria, para a medida da 

quantidade de radiação. Estas grandezas podem ser aplicadas a qualquer meio material, sendo 

que o kerma é medido no ar, Ka, enquanto que a dose absorvida é definida em relação às doses 

na água, D a. Em radioterapia, as doses devem ser avaliadas para o tecido humano. Como o 

corpo humano é constituído, principalmente, de água, a dose absorvida na água é considerada 

como equivalente a do tecido humano. Alguns tipos de plásticos, também, são considerados 

meios de referência para a medida da dose absorvida equivalente ao tecido humano. 
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Nas aplicações da radioterapia, a dose absorvida, a ser aplicada no paciente, é medida 

no ar, tomando-se necessário a correção da mesma para dose equivalente no tecido humano. A 

correção entre esses valores de doses absorvidas, no ar e no tecido humano, é realizada através 

da relação entre os fatores de calibração da câmara de ionização do dosímetro clínico 

determinados no ar e utilizando-se fantomas de água ou plástico (conforme a qualidade da 

radiação). 

2.2.1.1. Câmara de Ionização a Ar Livre ("free-air ionization charaber") 

De acordo com a definição de exposição, o procedimento de medida de Roentgen deve 

ser tal que toda ionização produzida ao longo da trajetória de frenamento dos elétrons 

secundários gerados em deterrninada massa de ar, seja coletada. O atendimento direto a esta 

definição é impraticável, mas o instrumento que pode ser utilizado para a medida experimental 

da unidade Roentgen, de certa forma consistente com a sua definição, é a câmara de ionização 

a ar livre. A Figura 2.1 apresenta a representação de uma câmara de ar livre. 

Os raios-X penetram na câmara e interagem com o volume de ar definido pelo 

diafragma. A interações dos raios-X com o volume, V, delimitado pelas letras A,B,C e D da 

figura 2.1, bem como determinado pela interseção do feixe de raios-X com as linhas de força 

do campo elétrico que partem das bordas da placa do coletor, geram íons que são coletados 

por esta placa. Estes íons coletados geram um fluxo de corrente no circuito externo que será 

medido com o auxilio de um medidor de corrente sensível, que neste caso pode ser um 

eletrô metro. 

Os fios de guarda, F e os anéis de guarda, G, ajudam a manter as linhas do campo de 

força linear e perpendicular à placa coletora. A intensidade do campo elétrico entre as placas é 
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suficiente para coletar os íons antes que eles recombinem, mas sem causar ionização 

secundária pelos elétrons liberados pelas partículas de ionização primária. 

ALTA TENSÃO 

ELETRÔMETRO 

FIGURA 2.1 - Representação esquemática da câmara de ionização a ar l i W J 

Este tipo de câmara possui um compartimento blindado externamente com chumbo 

para garantir que, apenas as interações ocorridas no seu interior, sejam medidas. Neste 

compartimento blindado existem duas aberturas: uma para o colimador, onde o feixe de 

radiação penetra no interior da caixa; e outra no lado oposto do compartimento, para a saída 

do feixe. Internamente, a câmara é formada por placas de polarização e de coleta de cargas,© 

anéis de guarda e fios de guarda. A placa coletora é polarizada com um potencial positivo em 

relação à outra placa de forma a orientar os íons negativos para serem coletados nesta placa 

(coletor). A uniformidade do campo elétrico na região de interesse, inclusive nas extremidades 

do coletor (C), é garantida pelos dos anéis de guarda e das placas de guarda. Desta forma, as 

linhas de força do campo elétrico, as dimensões da placa coletora e a abertura do diafragma 

definem o volume no qual irá ocorrer as interações do feixe de raios-X com o ar. Embora o 

volume sensível seja bem definido, não é possível coletar a ionização gerada pelos elétrons 
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secundários (ej) que foram criados e totalmente frenados no mesmo, já que há elétrons 

secundários (e2) criados neste volume que também produzem ionização fora do mesmo. Em 

compensação, há elétrons (QI) que, embora criados fora do volume referido, produzem 

ionização, que é coletada pela placa coletora. Na ausência de quantidades significantes de 

fótons espalhados e considerando que a atenuação de fótons espalhados ao longo do volume, 

V, é desprezível, pode-se dizer que ocorre o princípio do equilíbrio eletrônico. Isto é 

consistente com a definição da exposição, em termos da energia transferida aos átomos do ar 

pelos elétrons secundários. De acordo com a definição de exposição, a construção de uma 

câmara de ionização a ar requer critérios especiais para que: 

• todos os elétrons secundários tenham sido gerados no ar e não no material da 

câmara (colimador, parede, e etc.); e 

• todos os elétrons secundários gerados no volume sensível da câmara percam toda a 

sua energia no ar. 

Assumindo o arranjo experimental apresentado na Figura 2.1 apropriado e aplicadas as 

correções mencionadas, que devem ser pequenas, o valor numérico da exposição em 

Roentgens é determinado de forma absoluta em termos de medida direta de quantidades físicas 

como área, comprimento, densidade do ar e carga elétrica. Logo, a câmara de ionização a ar 
© 

pode ser considerada um Padrão Primário. 

2.2.1.2. Teoria Cavitária 

W. H. Bragg e L. H. Gray[91 desenvolveram a teoria aplicada no desenvolvimento da 

câmaras cavitárias, chamada de teoria de Bragg-Gray ou relação de Bragg-Gray, ou ainda, 

teoria da cavidade. Esta teoria permitiu o conhecimento da dose absorvida na parede da 
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câmara cavitária a partir da dose absorvida no gás contido na cavidade do dispositivo. 

Sucintamente, a teoria de Bragg-Gray pode ser explicada, conforme descrito abaixo, 

considerando uma pequena cavidade de ar situada em um material sólido homogêneo tal que: 

• a cavidade possa ser considerada pequena em relação ao alcance dos elétrons 

secundários gerados no material que a cerca. Isto significa que não haverá perda 

significante de energia quando os elétrons secundários atravessarem tal cavidade 

(fluência praticamente constante). A fração de energia perdida devido a ionização 

no ar serve para ser detectada e utilizada como medida de interesse; 

• a espessura do meio sólido seja maior que o alcance máximo dos elétrons 

secundários, para que os elétrons que atravessam a cavidade sejam somente aqueles 

produzidos no meio sólido que circunda a mesma; 

• a espessura do meio sólido seja suficientemente pequena para que a atenuação dos 

fótons não altere significativamente a exposição a ser medida. 

Obedecidas as hipóteses acima, não haverá perturbação na fluência de elétrons 

secundários. 

EQUAÇÃO 2.13 - Relação entre a dose absorvida em um material e a dose absorvida no ar^ 

m 

a 

Assim, a dose absorvida em um ponto material (Dm) pode ser relacionada à dose 

absorvida em uma pequena cavidade de ar (Da) como apresentada na Equação 2.13 pela 

relação entre os poderes de frenamento conforme a Equação 2.14, que mostra a relação entre 
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m 
os poderes de frenamento médio, "stopping power", dos materiais da parede e do ar na 

cavidade, considerados, ambos, em um ponto com uma determinada energia gama. 

EQUAÇÃO 2.14 - Relação entre o poder de frenamento dos elétrons em dois meios distintos 

Onde: 

• (Sm)i
 e (Sa)A S&° respectivamente, o poder de frenamento de massa ("mass 

stopping power") em um meio, m, e o poder de frenamento de massa no ar, a, para 

uma detenninada energia, X, do feixe de radiação. 

Medindo-se a densidade de carga (J) produzida na cavidade, em condição de saturação, 

pode-se determinar a dose absorvida no ar conforme é mostrado ria Equação 2.15. 

EQUAÇÃO 2 .15- Dose absorvida na cavidade de ar em função da carga produzida 

Da=W± 
e 

Onde: "® 

• W é a energia média total despendida pelos elétrons para a criação de um par de 

íon; 

• e representa a carga do elétron. 

CombinandO'S6 as Equações 2.13 e 2.15 obtém-se a dose absorvida em meio qualquer 

em função do poder de frenamento médio de dois meios e da carga média produzida. A 
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Equação 2.16 relaciona a dose absorvida no material da parede de uma câmara cavitária e a 

carga produzida por esta câmara. 

EQUAÇÃO 2.16 - Relação entre a dose absorvida e a energia produzida na câmara cavitária. 

Como a definição do Roentgen é tal que corresponde a 2,58 x IO"4 C.kg"1 e a energia 

média total despendida pelos elétrons por criação de um par de íon vale 33,97 J.C"1, a dose 

absorvida no ar (rad) pode ser calculada a partir da medida da exposição (Roentgen) conforme 

apresentado na Equação 2.17. 

EQUAÇÃO 2.17 - Relação entre a dose absorvida no ar e a exposição 

Da = 0,876 J f 

A dose absorvida em um determinado meio material e a dose absorvida no ar, nas 

mesmas condições de irradiação, podem ser relacionadas conforme mostrado na Equação 2.18. 

EQUAÇÃO 2 . 1 8 - Relação entre as doses absorvidas no ar e em um material 

7 m 

Dm = WJ-{s)x 

© 

Onde: 

são, respectivamente, os coeficientes de absorção de massa 

e de energia, para uma dada energia X, para o meio e para o ar. 

Combinando-se as Equações 2.16, 2.17 e 2.19, obtém-se: 
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EQUAÇÃO 2.19 - Determinação da exposição com uma câmara cavitária 

X = W 
J 1 

e 0,876 

Onde: 

• J pode ser medida pela câmara cavitária e as demais constantes são valores 

tabelados conhecidos. 

2.2.1.3. Câmaras Cavitárias 

Como as câmaras de ar livre estão limitadas à campos de raios X de até 300 keV, 

necessitou-se desenvolver outro tipo de câmara que servisse como padrão primário para 

medidas de exposição em feixes de fótons com altas energias. Esta câmara é denominada de 

câmara cavitária1-91. 

A câmara cavitária utiliza como princípio de funcionamento a teoria de Brag-Gray que 

é fundamentada na determinação da dose absorvida em um material. Este tipo de câmara 

consiste, teoricamente, em uma pequena cavidade preenchida por um gás (quase sempre ar). 

Nesta cavidade encontra-se alojado um eletrodo que coleta os íons gerados pela ionização, 

provocada pela radiação, do meio. A representação esquemática deste tipo de câmara é 

apresentada na Figura 2.2. 
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FIGURA 2.2 - Câmaras cavitárias (A) cilíndricas ou esféricas e (B) planas191 

Como vantagens deste tipo de câmara em relação às câmaras de ar livre pode-se citar: 

• tamanho menor para a mesma faixa de energia: em razão do alcance dos elétrons 

secundários gerados no material da parede ser menor do que o alcance dos elétrons 

secundários gerados no ar. A cavidade é considerada pequena em relação à parede 

que a envolve; 

• possibilita a medida de feixes de radiação multidirecionais: nas câmaras de ar livre a 

medida do feixe só pode ser executada em uma única direção alinhada com a 

abertura da câmara; 

• pode ser utilizada para energias acima de 300 KeV: apenas uma pequena correção 

deve ser feita devido a atenuação dos fótons no material; 

• possibilita medidas de dose com partículas carregadas, neutrons e protons: as 

câmaras de ar livre são construídas exclusivamente para medições de raios X até 

300 keV; 
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• pode ser construída com paredes cujo material constituinte apresente a propriedade 

de absorção à radiação similar ao tecido humano; 

• pode ser construída com diâmetro suficientemente pequeno para possibilitar 

medidas de dose na superfície e em várias profundidades de fantomas. 

Como para energias acima de 3 MeV os fatores de correção aplicados à câmara 

cavitária tornam-se elevados, isto faz com que a exposição fique determinada até este limiar de 

energia. 

2.2.1.4. Câmara Dedal 

A falta de transportabilidade das câmaras de ar livre para medidas de rotina, levaram ao 

desenvolvimento das câmaras de ionização tipo dedal. Câmaras dedais são câmaras de 

ionização tipo cavitária, contendo uma cavidade com ar e um eletrodo para a coleta dos íons 

gerados no ar pela radiação O material que forma a cavidade de coleta de íons é, geralmente, 

grafite sendo o eletrodo (Stem) confeccionado em alumínio com pureza de 99,9%. Estas 

câmaras, como as demais, devem estar em equilíbrio eletrônico. 

A simulação de uma câmara cavitária através de uma câmara de ionização tipo deda^ 

com capa de equilíbrio eletrônico, permite uma maior praticabilidade nas medidas em altas 

energias, por exemplo, em campos de radiação do 6 0Co. O uso da capa de plexiglass é devido 

ao fato, de que geralmente, se esta interessado na determinação da dose absorvida em tecido 

mole, que é equivalente à água, e o plexiglass é considerado equivalente à água. Assim, se 

pode determinar a dose absorvida no tecido mole, simulando-o pela capa de plexiglass. ' 

A determinação da exposição na energia do 6 0Co, utilizando a câmara dedal com capa 

de equilíbrio eletrônico, na realidade não eqüivale à determinação da exposição com uma 
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câmara cavitária, em função da existência do meio de plexiglass, da parede de carbono e do 

eletrodo central. A perturbação introduzida por estes materiais exige que o sistema câmara 

dedal - capa de equilíbrio eletrônico seja calibrado contra uma câmara cavitária padrão. 

Esta câmara dedal é robusta, fácil de usar e é confeccionada na forma cilíndrica 

empregando-se materiais homogêneos equivalente ao ar. Apresenta volume entre 0,1 cm3 a 

1 cm3 (para manter um compromisso entre a sensibilidade e a habilidade para medidas de dose 

em um ponto). Seu diâmetro interno não deve ser maior que 7 mm e o comprimento não deve 

exceder 25 mm [2]. Na Tabela 2.1, são relacionadas as características de duas câmaras de 

ionização tipo dedal ("thimble") utilizadas em clínicas de radioterapia e laboratórios de 

calibração e que foram, também, utilizadas nos ensaios de calibração efetuados neste trabalho. 

A ligação destas câmaras com os eletrômetros é realizada através de conectores e cabos 

especiais, que de acordo com o fabricante dos equipamentos, podem ser diferentes. Esta é uma 

das maiores dificuldades encontradas na calibração por componentes deste tipo de câmara, 

pois, apesar de não ser muito difícil confeccionar-se os cabos de adaptação, os conectores, 

além de possuírem elevado custo, ainda não são fabricados no Brasil. 

TABELA 2.1 - Características gerais de dois tipos de câmaras dedais P I 

FABRICANTE 

VOLUME 

(cm) MODELO 

COMPRIMENTO 
INTERNO 

(mm) 

RAIO 
INTERNO 

(mm) 

MATERIAL 
DA PAREDE 

MATERIAL 
DA CAPA 

NE-FARMER 0.60 2505/3.3A 24 3.15 GRAFITE PMMA 

PTW 0.60 23333 21.9 3.05 PMMA PMMA 
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2.2.2. Eletrômetros 

A preocupação em se medir satisfatoriamente pequenas intensidades de cargas, 

remonta às primeiras experiências que foram realizadas por meio da geração de cargas através 

do atrito de um bastão de material isolante (vidro ou ebonite) em um pedaço de papel de seda 

ou camurça. Com o atrito os elétrons passam de um material para o outro e o bastão passa a 

ficar "carregado". Naquela época, os pesquisadores construíram um instrumento rudimentar 

para avaliar cargas elétricas, que foi denominado de eletroscópio. Este instrumento, consistia 

de duas folhas delgadas de ouro, eletricamente isoladas do recipiente que as continham, 

suspensas por um gancho. Na presença de forças eletrostáticas, estas folhas de ouro se 

repeliam e o seu deslocamento era proporcionalmente 'a carga da fonte. O eletroscópio era 

equivalente eletricamente a um capacitor de pequena capacidade (« 1 pF) com resistência de 

entrada muito elevada (~10"15 Q). 

A Figura 2.3 exemplifica um eletroscópio típico com a representação do dispositivo nas 

suas condições de descarregado em (B) e carregado em (C). 

© 

(A) (B) (Q 

FIGURA 2.3 - Eletroscópio típico (A) descarregado (B) e carregado (C) 
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Mais tarde, foi desenvolvido um instrumento capaz de medir cargas elétricas 

extremamente pequenas, com maior precisão, utilizando câmaras de ionização como 

transdutores de radiações, denominado de eletrômetro. Estes instrumentos ficaram assim 

conhecidos, porque avaliavam a quantidade de fluxo de elétrons que fluía de uma câmara de 

ionização ou que era produzido por um gerador de corrente elétrica. Os primeiros circuitos de 

entrada dos eletrômetros foram construídos com válvulas termoiônicas, conforme exibido na 

Figura 2.4. Estes instrumentos operavam, geralmente, utilizando o principio de uma ponte de 

nulo onde as fugas e as correntes de polarização do circuito eram anuladas (equilíbrio da 

ponte) e o valor da medida correspondia ao valor observado após o desequilíbrio provocado 

na entrada do eletrômetro pelo sinal da câmara de ionização. 

Com a preocupação crescente de se melhorar estes instrumentos, outros tipos de 

circuitos a válvula foram desenvolvidos, como os que empregavam capacitores vibrantes que 

apresentavam sensibilidade cem vezes superior ao citado anteriormente. 

© 

FIGURA 2.4 - Esquema elétrico de um eletrômetro a válvula1101 
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Os instrumentos que utilizavam a técnica de capacitores vibrantes, eram circuitos que 

transformavam o sinal contínuo aplicado na entrada, em um sinal alternado com a carga 

superposta ao capacitor de entrada (vibrante). Este circuito, era mais imune a ruídos e 

interferências devido ao modo sincronizado com o qual o sinal era processado através do servo 

mecanismo que reaümentava o sinal de saída para entrada. 

A diferença encontrada pela ponte de nulo, que representava o valor da medida na 

entrada, após amplificada e retificada, era apresentada através de um circuito indicador 

analógico. O esquema elétrico deste tipo de eletrômetro é mostrado na Figura 2.5. 

Fonte 
Tensão 

Corrente Entr, 

Pré-
Amplificador _ Amplificador CA 

p W M V - i * Resistor 
Variável 

Hilil 
Acoplamento. 

Motor 

m e c a m c o I Indicador 
1—Avyw—' 

+ -. 
Ajuste de zero 

FIGURA 2.5 - Circuito elétrico de um eletrômetro com capacitor vibrante [10 ] 

© 

Ao longo dos anos, os eletrômetros evoluíram possibilitando medições de correntes e 

cargas elétricas com grande precisão. Isto é devido ao desenvolvimento das técnicas de 

construção destes medidores, utilizando componentes eletrônicos e circuitos especiais mais 

sofisticados nos amplificadores de entrada. Devido a esta evolução, houve um aumento 

significativo no valor da impedância de entrada dos eletrômetros, permitindo medições de 
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corrente menores, já que a corrente drenada dos circuitos pela entrada era da ordem de 

IO'15 Am: A corrente drenada pela entrada do eletrômetro depende da resistência de entrada e 

da tensão necessária para definir o ponto de operação do circuito. Este pequeno valor da 

corrente drenada é dependente da técnica de fabricação dos componentes ativos usados nos 

circuitos amplificadores de entrada do eletrômetro. 

Posteriormente, novos circuitos eletrônicos foram desenvolvidos utilizando 

amplificadores operacionais (vide Apêndice 1) implementados com transistores. Atualmente, 

os eletrômetros são produzidos com transistores de efeito de campo de junção (FETs) e de 

óxido metálico (MOSFETs) ) [ 8 , 9 ] que apresentam altíssima impedância de entrada (~10'1 5Q). 
i 

Nos circuitos construídos com amplificadores operacionais, as capacitancias parasitas 

dos circuitos, cabos e câmaras não influenciam nas medições em função da característica destes 

amplificadores apresentarem "terra virtual" na sua entrada. Esta característica depende da 

realimentação negativa que leva a entrada inversora tender para o mesmo valor de tensão da 

entrada não inversora. Como esta última entrada esta no potencial de terra, aquele ponto é 

chamado de "terra virtual". 

A partir do desenvolvimento dos eletrômetros, com amplificadores operacionais, foi 

possível executar calibrações do dosímetro clínico pelo método de componentes [5 ,6 ]. 

O eletrômetro pode medir outras quantidades diferentes como, tensão, corrente, 

resistência, carga e etc. de acordo com o uso a que se destina. Este instrumento multifiinção, 

normalmente, é utilizado em laboratórios de medidas ou calibração, podendo, também, ser 

empregado em dosimetria na radioterapia. O eletrômetro utilizado em radioterapia apresenta, 

além da opção de medição de exposição ou dose absorvida, a possibilidade de medição de 

cargas e correntes elétricas. 
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Existem, basicamente, dois tipos de eletrômetros: os que utilizam tecnologia analógica 

e os que empregam tecnologia digital. Tais tipos de instrumentos apresentam características de 

desempenho bastante semelhante, pois os amplificadores de entrada dos mesmos, que é a parte 

mais importante dos eletrômetros, não diferem muito um do outro. 

O elctrômctro analógico, normalmente, consiste de um amplificador operacional de alto 

ganho e desempenho; resistores e capacitores de alta precisão; chaves de escalas; indicador 

analógico da quantidade de medida e funções executadas; além de fontes de baixa e alta 

tensão, conforme apresentado na Figura 2.6. 
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FIGURA 2.6 - Diagrama elétrico de um eletrômetro analógico [in 

No eletrômetro digital o circuito de entrada é semelhante ao do analógico, conforme já 

foi mencionado. Nestes equipamentos, o circuito do indicador analógico é substituído por um 

mostrador digital, conforme apresentado na Figura 2.7. 
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FIGURA 2.7 - Diagrama de blocos de um eletrômetro digital1111 

Além disso, as funções desempenhadas por um eletrômetro digital podem ser 

controladas através de microprocessador, como: a supervisão das escalas, o conversor 

analógico digital, o controle da polarização da câmara e o controle da interface de 

comunicação tipo IEEE-488. 

Esta interface, apresentada na Figura 2.8, permite a aquisição dos dados de calibração 

do eletrômetro através de programas específicos, bem como a interligação entre outros 

instrumentos que utilizam este mesmo tipo de interface © 

33 



Controlada-cb 

Sstetra 

IbSIELMNTO 1 

XhSTRLMENIO 2 

FIGURA 2.8 - Representação de uma interface IEE-488, utilizada para medidas. 

Um eletrômetro pode funcionar de dois modos básicos. O primeiro é o modo rápido ou 

realimentado ou ainda, de corrente. O segundo, é o modo normal onde os elementos 
r 

responsáveis pela integração ou conversão de corrente em tensão são colocados em paralelo 

com a entrada do eletrômetro. 

2.2.2.1. Modo Realimentado ou de Corrente 

Neste modo, também denominado de rápido, um resistor de alta precisão é colocado na 

realimentação de um amplificador operacional e a corrente da câmara é transformada em uma 

tensão proporcional a carga armazenada na câmara. Na Figura 2.9 é mostrado o circuito do 

modo rápido onde, I é a corrente da câmara de ionização, R é o resistor de realimentação do 

amplificador, V 0 é a tensão de saída e Yb é a tensão de polarização da câmara. 
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FIGURA 2.9 - Modo de operação realimentado de um eletrômetro 

Em função da forma como o circuito de realimentação é construído, neste modo de 

corrente, as capacitancias e resistências parasitas dos cabos e câmaras não influenciarão nos 

valores da medição, tendo em vista que os eletrômetros atuais apresentam na sua entrada um 

ponto de terra virtual que coloca estes componentes parasitas em curto para a referência do 

circuito. 

No modo rápido, também, é possível realizar-se medidas de cargas utilizando um 

capacitor na realimentação. Neste caso, o capacitor integra a corrente da cámara de ionização, 

em um determinado período de tempo, fornecendo uma tensão de saída proporcional a carga Q © 

da câmara. O circuito deste modo é apresentado na Figura 2.10. 
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FIGURA 2.10 - Modo de operação de carga de um eletrômetro 

2.2.2.2. Modo Normal 

No modo normal de medida de corrente, o circuito de medida apresenta um resistor em 

paralelo com a entrada do amplificador. A corrente de entrada da câmara está em série com a 

entrada do circuito e neste caso, haverá uma queda de tensão devido a presença do resistor na 

entrada contribuindo para uma imprecisão na medida. A Figura 2.11 apresenta este modo de 

operação. 
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Corrente de 
Entrada 

FIGURA 2.11- Modo normal utilizado para medidas de corrente 
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No modo normal, também, é possível realizar-se medidas de cargas utilizando um 

capacitor em paralelo com a entrada do amplificador. Neste tipo de arranjo de medida de 

carga, as capacitancias parasitas do cabo e da câmara estarão em paralelo com a entrada do 

circuito, alterando os valores medidos. 

são muito acentuadas devido ao pequeno valor da capacitancia do capacitor de integração do 

eletrômetro, provocando as incorreções nas medidas de baixa intensidade. A Figura 2.12 

apresenta este modo de operação do circuito. 

2.3. CALIBRAÇÃO DE DOSÍMETROS CLÍNICOS 

Como mencionado no Capítulo 1, os dosímetros clínicos podem ser calibrados 

empregando-se um dos seguintes métodos: 

• Calibração do conjunto; 

• Calibração por componentes. 

Essas alterações acontecem em função dos valores parasitas dos circuitos associados e 

Carga de 
Entrada 

FIGURA 2.12 - Modo normal utilizado para medidas de carga 

37 



2.3.1. Método de calibração do conjunto 

A calibração convencional (fator total) do dosímetro clínico é realizada através da 

aferição do conjunto, eletrômetro e a câmara de ionização, em relação a um padrão secundário 

da grandeza kerma no ar com rastreabilidade a um padrão primário, em condições previamente 

estabelecidas no arranjo de calibração. Desta forma, independente da grandeza medida, R ou 

Gy, obtém-se um fator de calibração que representa o quanto o valor da medida indicado pelo 

dosímetro, difere do valor do padrão. Assim o fator de calibração do dosímetro (Tf) pode ser 

calculado utilizando-se a Equação 2.20. 
f 

EQUAÇÃO 2.20 - Fator de calibração do dosímetro 

Tf=McpxMc 

Onde: 

• Mcp valor da exposição do padrão em R ou Gy; 

• Mc valor da exposição indicada pelo dosímetro em R ou Gy. 

2.3.2. Método dc Calibração por Componentes 
© 

Este método de calibração fornece um fator de calibração para a câmara de ionização 

(Gray por Coulomb ou Roentgens por Coulomb) e um fator de calibração para o eletrômetro 

(Coulombs por unidades de escala). O produto destes dois fatores, da câmara e eletrômetro, 

fornece o fator de calibração total do dosímetro[11conforme mostrado na Equação 2.21. • 
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EQUAÇÃO 2.21 - Fator de calibração total do eletrômetro 

Ft = Fc.Fe 

Onde: 

• Ft é o fator total do dosímetro em R/unidades de escala (u.e); 

• Fe é o fator componente da câmara em R/C; 

• Fe é o fator de componente do eletrômetro em C/u.e 

2.3.2.1. Calibração da Câmara de Ionização 

Para se obter o fator de calibração da câmara, a mesma deverá ser acoplada ao 

eletrômetro padrão secundario (calibrado em C/unidade de escala) e exposta a um feixe de 

radiação de referencia, normalmente, de 6 0Co ou raios X. Os métodos de calibração 

usualmente utilizados para a calibração de câmaras de ionização são: calibração ponta a ponta 

e calibração por substituição. No método de calibração ponta a ponta as câmaras, do usuário e 

padrão, são colocadas frente a frente com os eixos longitudinais coincidentes e simetricamente 

posicionadas no ponto de referência. Este método é conveniente quando as câmaras são 

semelhantes. No método de calibração por substituição, a câmara padrão é posicionada no, 

ponto de referência do feixe, sendo realizado uma série de medidas nessas condições. 

Posteriormente, a câmara a ser calibrada é colocada nas mesmas condições de referência da 

padrão, sendo, também realizada um conjunto de medidas. O fator de calibração da câmara 

pode ser calculado utilizando-se a Equação 2.22. 
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EQUAÇÃO 2.22 - Fator de calibração da câmara 

Onde: 

• Fo é o fator médio de calibração da câmara em observação, em Gy ou R por u.e; 

• Mc é a taxa média de leitura da câmara em observação, em ue por unidade de 

tempo; 

• Mcp é a taxa média de leitura da câmara padrão, em Gy ou R por unidade de tempo; 

• FT,P é o fator de correção para as condições ambientais de medida (vide a 

Equação 2.12). 

2.3.2.2. Calibração do Eletrômetro 

O fator de calibração do eletrômetro é determinado através da calibração elétrica, onde 

uma carga padrão é aplicada a este dispositivo. Esta carga padrão é obtida utilizando-se um 

capacitor padrão, uma fonte de tensão e um voltímetro, sendo estes dispositivos calibrados 

com rastreabilidade a um padrão primário. 

O fator de calibração do eletrômetro foi calculado utilizando-se a Equação 2.23. @ 

EQUAÇÃO 2.23 - Fator de calibração do eletrômetro. 

F E = Q x (MC.FT.FE)"1 

Onde: 

• F e é o fator de calibração do eletrômetro, em C/u.e; 
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• Q é valor da carga padrão aplicada. Me é valor da medida pelo instrumento sob 

calibração, em C; 

• Me é o valor da medida pelo instrumento sob calibração, em C; 

• FT e fator de correção de temperatura do eletrômetro; 

• Fn é o fator de correção devido à precisão da escala na faixa da medida. 

2.4. MEDIÇÕES DE CARGA E CORRENTE ELÉTRICAS 

Na realização de medições, dos valores de carga e corrente, nos arranjos de calibração, 

utilizam-se dois seguintes métodos básicos: 

2.4.1. Medição de Carga Utilizando Tensão 1 1 1 ' 1 2 1 

Este método de medida de carga utiliza um capacitor de capacitancia conhecida. De 

acordo com a teoria dos circuitos elétricos, a quantidade de carga elétrica acumulada em um 

capacitor é proporcional à diferença de tensão entre suas placas. Desta forma, se aplicarmos 

uma carga desconhecida em um capacitor com capacitancia conhecida se determina, através da 

medida de tensão entre os terminais do capacitor, o valor da carga que se quer avaliar. A 

Equação 2.24 relaciona a quantidade de carga armazenada no capacitor em função da tensão 

aplicada. 

EQUAÇÃO 2.24 - Carga armazenada em um capacitor 

Q = C x V 

Onde: 

• Q é a carga armazenada no capacitor, em Coulomb (C); 
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• V é a tensão sobre o capacitor, em volts (V); 

• C e a capacitancia do capacitor, em Farads (F). 

2.4.2. Medição de Carga Utilizando corrente' 1 3 1 

Este método é utilizado para avaliar uma certa quantidade de carga elétrica, 

armazenada em um capacitor, que pode ser medida através do período de tempo que leva a 

corrente para carregar este capacitor. Como a corrente elétrica é um movimento ordenado de 

cargas elétricas, pode-se expressar a intensidade da corrente, pela quantidade de cargas que se 

movimenta num intervalo de tempo conhecido, ou simplesmente, a corrente é numericamente 

igual à quantidade de cargas por unidade de tempo como mostrado na Equação 2.25. 

EQUAÇÃO 2.25 - Geração de cargas em função da corrente e do tempo 

Q = I x t 

Onde: 

• Q é a carga, em Coulomb (C); 

• I é a corrente, em Ampère (A); 

• t é o tempo, em segundo (s). 

2.5. PADRONIZAÇÃO DE CARGAS E CORRENTES ELÉTRICAS 

Um padrão é um instrumento ou sistema de medição destinado a materializar, 

conservar e reproduzir uma determinada unidade ou valores conhecidos de uma grandeza. Para 

padronizar um determinado arranjo de medida, os instrumentos que o compõe devem ter 

rastreabüidade a um padrão primário. Para uma padronização são indispensáveis quatro 
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fatores; consistência, rastreabilidade, comparação e a documentação. A consistência das 

medidas mostra quanto o processo de medir é estável e reprodutível. A rastreabilidade é a ação 

de relacionar as medições executadas com vários padrões da mesma grandeza. A 

rastreabilidade é alcançada quando a operação de calibração é efetuada empregando-se 

padrões certificados. Para que a mesma seja atingida, uma hierarquia, na cadeia de calibração, 

desde o usuário até o padrão primário, deve existir. Deste modo, o padrão de cargas de 

pequena intensidade é constituído de um sistema de alta qualidade metrológica, que permite 

gerar cargas na faixa de 1 a 200 nC. 

Para a implantação da técnica de calibração elétrica do eletrômetro, por componentes, 

é necessário realizar a padronização de cargas e correntes elétricas. Esta padronização pode 

ser realizada por dois métodos distintos: o primeiro, utilizando uma fonte de tensão padrão e 

um resistor de alto valor de resistência; e o segundo, substituindo o resistor pelo capacitor 

padrão. Estes dois métodos permitem gerar cargas ou correntes elétricas de acordo com o 

exposto nas Equações 2.24, 2.25 e 2.26. 

EQUAÇÃO 2.26 - Corrente gerada por uma fonte de tensão e um resistor 

I = V/R 
© 

Onde: 

• R é a resistência de um resistor, em Ohms (Q). 

No primeiro método para geração de correntes de baixa intensidade, uma fonte de 

tensão calibrada e um resistor de alto valor e com boa estabilidade formam o gerador de 

corrente de referência. Este gerador de corrente, conforme definição, é construído 

interligando-se um resistor em série a uma fonte de tensão. 
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Este resistor deve ser mantido em ambiente controlado para garantir a estabilidade 

térmica do mesmo. Este método de geração de corrente é de difícil realização, tendo em vista 

que este resistor é importado e o INMETRO, ainda, não possui padrões para calibração de 

resistores com resistencias da ordem de grandeza de IO9 Ohms (50GQ). Em função disto, tal 

método de padronização de cargas não foi utilizado, neste trabalho, sendo adotado no mesmo, 

o método de padronização empregando um capacitor padrão. 

Contudo, na construção da fonte de referência, que será discutida no Capítulo 3, foi 

empregado o método de padronização com resistor, em função da simplicidade e 

especificações menos rígidas deste equipamento em relação àquelas impostas a um dispositivo 

destinado a ser um padrão de medida. 

2.6. ACOPLAMENTO DE CÂMARAS E ELETRÔMETROS 

Muitas vezes, é necessário acoplar câmaras de ionização de diferentes fabricantes com 

eletrômetros, pois, existem eletrômetros que possuem fonte de tensão interna , ("biased 

electrometer") para polarizar a câmara de ionização, e outros, que não possuem esta fonte de 

tensão interna ("unbiased electrometer") e estas ligações necessitam de conectores e cabos 
© 

diferentes para que sejam realizadas. 

Devido a estas diferenças na forma de alimentação da tensão de polarização da câmara 

de ionização pelo eletrômetro, é grande o risco de acidentes com choques elétricos durante a 

polarização da câmara com fonte externa. Nestes casos, quando for necessário ligar fontes 

externas às câmaras, deve-se utilizar cabos e adaptadores especiais[14]. Mesmo assim, os 

choques elétricos podem ocorrer devido aos difere ntes potendiais el~etricos das partes 

metálicas, expostas dos instrumentos e cabos. 
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Portanto, ao fazer estes tipos de conexões é importante isolar os potenciais elétricos, 

que sempre existirão, entre conectores diferentes, câmaras e eletrômetros. Além desta 

precaução, outras deverão ser adotadas para uma boa qualidade das medições. 

Nas seções seguintes, algumas recomendações são fornecidas como guia nas medições 

de corrente e carga de baixa intensidade, lembrando que, mesmo tomadas todas as precauções 

necessárias na execução de medições, o bom senso deve sempre prevalecer, além de uma 

análise critica de cada situação, com o objetivo de alcançar o resultado desejado. 

2.6.1. Tipos de Conexões com e sem Terminal de Guarda 

Dois tipos de conexões, com terminal de guarda ("guard") e sem terminal de guarda 

("unguard") são comuns nas medidas de tensões e correntes de baixa intensidade. A ligação 

utilizando guarda com circuitos de alta impedância, permite executar medidas com reduzida 

corrente de fuga. O terminal de guarda, também, é utilizado no dimensionamento do campo 

elétrico da câmara de ionização, mas em geral, o propósito deste terminal é o de eliminar fugas 

devido às resistências e ou capacitancias parasitas existentes entre as entradas alta (Hl) e baixa 

(LO) dos instrumentos de medição. 

Com a utilização de um cabo com três fios e um conector "triaxial", é possível realizar 

medidas sem' interferências de fatores externos modificadores dos valores medidos. Neste 

conector a malha central (entrada LO) é usada como guarda. Este tipo de configuração é 

apresentado na Figura 2.13. 
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C i n t a r a de ionização Isolante 
HI 

-7* 
Guard a 

C J i r C A Ç K 

LO E l e t r ô m e t r o 

Polarizaç&o 
300 V 

FIGURA 2.13 - Câmara com polarização externa e terminal de guarda. 

A ligação entre um conector "triaxial" e um coaxial, onde pode ser observada a malha 

externa do cabo sem ligação (indicada por uma seta), é mostrada na Figura 2.14. 
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2.6.2. Medições de Corrente Elétrica de Baixa Intensidade 

Certos cuidados com as conexões e disposição dos cabos devem ser adotados nas 

medidas de correntes de baixa intensidade. As capacitancias e resistências intrínsecas dos cabos 

e dos circuitos presentes na entrada dos eletrômetros contribuem, muitas vezes, com valores 

que não podem ser desprezados. Devido à influência destes fatores, deve-se proceder de forma 

a buscar configurações de ligações capazes de eliminar os fatores indesejáveis que interferem 

nas medidas. Um desses efeitos é o efeito triboelétrico ("triboelectric") que é produzido em 

função da geração de cargas entre o terminal condutor e o isolante de um cabo devido a 

fricção entre eles devido a torção, conforme mostrado na Figura 2.15. Estas correntes podem 

ser reduzidas com os procedimentos: 

• Utilização de cabos especiais construídos com grafite para reduzir o atrito dos 

condutores com o isolante. Normalmente, os cabos triaxiais são fabricados com 

esta característica. 

• Fixação dos cabos em uma superfície (por exemplo, com fitas adesiva em uma 

bancada) para a execução da medida. 

Fricçfto mi vi/iiihmiça dos 
materiais devido ao 
movimento do cabo 

© 

Condutor 
central 

FIGURA 2.15 - Efeito triboelétrico verificado em cabo coaxial ou triaxial1131 
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Outro efeito, também, muito nocivo é o piezoeléctrico que causa correntes 

indesejáveis, mas, nesse caso, este efeito ocorre devido a fadiga de determinados materiais 

isolantes, quando submetidos a esforços mecânicos. Estes esforços que geram cargas no 

material, devido, muitas vezes, à uma flexão exagerada do cabo, interferem diretamente nas 

medições, mascarando os valores das mesmas, quando estas condições acontecem. O efeito 

piezoeléctrico está representado na Figura 2.16, onde pode ser observado que quando um 

material isolante com características piezoeléctricas é inserido em uma placa de material 

metálico, sofre esforço mecânico, devido à colocação de um terminal metálico no seu interior, 

provoca polarizações elétricas entre as duas peças metálicas. Estas cargas elétricas 

armazenadas, ocasionam uma circulação de corrente, quando as condições o permitem. 

Dependendo das outras correntes envolvidas em uma medição, a corrente resultante do efeito 

piezelétrico pode chegar a ser maior que a própria medida de interesse. 

FIGURA 2.16- Efeito piezoeléctrico verificado em cabo coaxial ou riaxial [13] 

Um terceiro tipo de efeito, é o da retenção de cargas nos materiais isolantes (absorção 

dielétrica). Este efeito acontece quando se aplica nestes materiais uma tensão que desenvolve 
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pares de cargas positivas e negativas na estrutura dos mesmos. Em razão da alta resistividade 

intrínseca do isolante, estas cargas levam um certo tempo para se recombinarem. A Tabela 2.2 

mostra as características de resistividade de alguns materiais isolantes utilizados em cabos e 

conectores. 

TABELA 2.2 - Propriedades dos principais materiais isolantes [ 1 2 ] 

RESISTIVIDADE MATERIAL 

i 

RESISTÊNCIA À 
ABSORÇÃO DE 

ÁGUA 

EFEITO 
PZOELÉTRICO 

MÍNIMO 

EFEITO 
TRIBOELÉTRICO 

MÍNIMO 

IO16 -10 1 8 Q Safira MB MB R 

io' 7-io 1 8 a Teflon MB F F 

10 1 4 -10 1 8 Q Polietileno B MB R 

io 1 2 -io 1 8 n Poliestireno B F F 

1 0 1 7 - 1 0 1 8 O Kel-F ' R F F 

1 0 1 2 - 1 0 l 4 Q Cerâmica F F MB 

10 1 2 -10 1 4 Í2 Nylon F F F 

ioIO-io l 0 n Fibra Vidro F F F 

io10-io 1 5 n PVC MB F R 

io5 - io 1 2 n Fenólico B MB MB 

Chave de classificação MB - muito bom; B - bom; R - regular; F - fraco. 

Na realização de medições de corrente ou carga onde é necessário ligar câmaras de 

ionização a eletrômetros, o conjunto de cabos e adaptadores deve manter ligações perfeitas. 

Estas ligações devem ser reprodutivas no sentido de manter as mesmas características elétricas 

anteriores do arranjo, sem alterar a geometria do arranjo de calibração. 
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CAPÍTULO 3 

3. METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

3.1. PROCEDIMENTO PARA CALIBRAÇÃO DE COMPONENTES DE 

DOSÍMETROS CLÍNICOS 

Após a montagem do arranjo experimental de calibração elétrica foi efetuada a 

calibração por componentes dos eletrômetros dos dosímetros clínicos de diversos usuários. 

Utilizou-se a energia do 6 0Co para a determinação do fator de a calibração das câmaras de 

ionização, uma vez que o gerador de raios X do LNMRI/IRD estava defeituoso. 

Durante o desenvolvimento da parte experimental deste trabalho, vários dosímetros 

clínicos foram calibrados utilizando-se os dois métodos de calibração, fator total e por 

componentes, com a finalidade de comparar os resultados das medidas obtidos por estes 

métodos. Estes ensaios dos dosímetros foram conduzidas em três etapas. Na primeira, foi 

executada a calibração dos dosímetros pelo fator do conjunto (fator total) para a energia do 

6 0Co. Na segunda, foi determinado o fator de calibração de componente da câmara de ( 

ionização, também utilizando o gerador de 6 0Co. Na terceira, foram determinados os fatores 

de calibração, de componente, dos eletrômetros utilizando-se o arranjo de calibração elétrica. 

3.1.1. Calibração do Eletrômetro 

Conforme mencionado no Capitulo 2, o fator de calibração total dos dosímetros 

avaliados foi calculado a partir do produto dos fatores de componente dos eletrômetros, 
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obtido na calibração elétrica, e dos fatores de calibração das câmaras com Co. 

Posteriormente, este fator total foi comparado com o fator total determinado na calibração do 

conjunto utilizando o gerador de 6 0Co. 

Os resultados destes ensaios permitiram a análise do conjunto de medidas dos 

dosímetros clínicos pelo método de calibração por componentes e pelo o método de 

calibração do conjunto. 

3.1.2. Calibração da Câmara de Ionização (60Co) 

De acordo com a IAEA[14^ a calibração da câmara de ionização do dosímetro clínico 

deve ser realizada, pelo menos, em um campo de radiação com energia compatível com a 

faixa de medidas de funcionamento da mesma, visando garantir que a resposta da câmara seja 

satisfatória nessa faixa de energia. 

Sendo assim, foi empregada a energia do 6 0Co na calibração da câmara de ionização. 

Para garantir a uniformidade das medidas a câmara foi: 

• posicionada a uma distância padrão com a sua marca de referência voltada, para a 

direção da janela do irradiador no arranjo de calibração do ^Co; 

• polarizada com a tensão e polaridade de operação e posteriormente interligada a@ 

eletrômetro padrão; 

• pré-irradiada por trinta minutos para garantir que outras cargas que não as geradas 

durante os testes "estabilizassem" na mesma. Em seguida, iniciou-se os ensaios 

segundo os procedimentos de calibração utilizados no LNMRI/IRD; 

• calculado o fator de calibração em Gy/C aplicou-se, também, as correções para as 

condições ambientais durante os ensaios. 
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3.2. DESCRIÇÃO DO ARRANJO DE CALIBRAÇÃO DE 6 0CO 

O arranjo de 6 0Co é utilizado no LNMRI/IRD para a calibração do conjunto (fator 

total) do dosímetro empregando-se a técnica de substituição, sendo o eletrômstro e a câmara 

padrões substituídos pelo dosímetro do usuário. O arranjo é formado por um irradiador de 

6 0Co e uma mesa de calibração dotada de três eixos que permite posicionar a câmara a ser 

calibrada, na posição de referência, na qual se conhece a taxa de Kerma que foi detemünada, 

anteriormente, usando-se uma câmara padrão. A Figura 3.1 mostra a representação deste 

arranjo. 

• FIGURA 3.1 - Arranjo de calibração do gerador de 6 0Co (LNMRI/DEMET/IRD) 

O laboratório de calibração do LNMRI/IRD apresenta duas salas: a do irradiador de 

6 0Co e uma ante-sala. A sala do irradiador é provida, também, com de feixes de raios laser 

para alinhamento da câmara, sistema de intertravamento da porta de entrada, ar condicionado 

e um desumidificador de ar. Na ante-sala ficam situados os sistemas de alerta com luzes de 
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sinalização, controle de abertura e fechamento da janela do irradiador, bem como o sistema 

digital de controle das condições ambientais (temperatura e pressão). 

Também ficam alojados na ante-sala os seguintes equipamentos: eletrômetro padrão, 

NE 2560 série.212 que possuía na época dos ensaios um fator de calibração igual a 1,008 

Coulombs por unidade de escala com rastreabilidade ao PTB (laboratório primário); fonte de 

tensão para polarização das câmaras de ionização (o eletrômetro NE 2560 não possui fonte 

interna de polarização) com ±1000 V selecionáveis por faixas com recurso de ajuste fino de 

1/100 dentro de cada faixa selecionada; voltímetro digital; temporizador; cronômetro e um 

estabilizador de tensão da rede comercial de 127 volts alternados, que mantém a linha de 

tensão alternada para alimentação dos instrumentos do arranjo estabilizada em 5% da tensão 

de entrada. 

3.3. CONDIÇÕES DE CONTROLE DAS CALIBRAÇÕES*161 

Antes do início dos ensaios de calibração todos instrumentos e dispositivos do arranjo 

experimental - voltímetro, fonte de tensão, chaveador, capacitor, cabos e adaptadores, 

eletrômetro e câmara padrão - bem como os dosímetros clínicos dos usuários (eletrômetro e 

câmara) foram submetidos, isoladamente, a testes de verificação de funcionamento f l 6 ] (testes( 

de fuga; inspeção visual da capa de equilíbrio eletrônico e etc.) e ajustados (ajuste do zero da 

escala), quando necessário. 

Os equipamentos envolvidos nos testes foram energizados, ao menos com uma hora de 

antecedência, no próprio local onde foi montado o arranjo de calibração, a fim de garantir a 

estabilização dos parâmetros elétricos dos mesmos. Além disto, estes instrumentos 

permaneceram em condições ambientais controladas no laboratório durante no mínimo vinte e 

quatro horas. 
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Como critério prático de aceitação para a corrente de fuga, da câmara e do eletrômetro, 

adotou-se o valor de 0,5% da menor escala do instrumento [17]. Os equipamentos que 

apresentaram fuga maior que o valor de aceitação foram encaminhados para manutenção 

eletrônica. 

Para melhor resolução das medições, os testes foram realizados utilizando-se 

instrumentos digitais. No caso específico de eletrômetros analógicos, utilizou-se a saída de 

tensão existente neste equipamento própria para efetuar-se medidas com instrumentos digitais. 

A Reprodutibilidade dos valores de corrente especificado pelos fabricantes da câmara 

e do eletrômetro foi garantida aplicando-se o método do tempo de controle, que consiste em 

executar uma série de dez medidas com o dosímetro utilizando uma fonte de referência, como 

por exemplo de 9 0Sr, para determinação da curva de Reprodutibilidade do dosímetro. 

Durante os ensaios efetuados, as condições ambientais foram cuidadosamente 

monitoradas e quando requerido, fatores de correção para temperatura e pressão foram 

aplicados. A umidade relativa do ar foi mantida na faixa de 50% (± 2%) com o uso de 

desumidificadores de ar no ambiente do laboratório116'171. 

Como mencionado no Capítulo 2, as condições ambientais de referência [ 1 7 ] são, 

usualmente, estabelecidas a 20 °C e 101,325 kPa. A partir da Equação 2.12, a resposta da 

câmara foi corrigida, para as condições ambientais existentes durante os ensaios. Â  

Equação 3.1 expressa a correção da temperatura e pressão nas medidas efetuadas: 

Equação 3.1 - Correção de temperatura e Pressão 

= |"M0(273,15 + r ) 101,325" 
c ~ [ (273,15 + 7o) ' P 

Onde: 

• Mc é o valor da medida corrigida; 
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• Mo é o valor da medida observada; 

• T e P são os valores da temperatura (°C) e da pressão (kPa) durante as medidas, 

respectivamente; 

• Tref é a temperatura de referência1171, em °C. 

Durante os ensaios, as condições ambientais foram monitoradas e mantidas em 

20°C ± 1°C e 50% de umidade relativa. Estas condições são consideradas ideais pelos 

fabricantes de equipamentos de radioterapia que garantem que, nestas condições ambientais, 

as variações das respostas dos instrumentos de medidas são insignificantes. 

3.4. CALIBRAÇÃO DO CONJUNTO 

As recomendações utilizadas paras as câmaras de ionização, mencionadas 

anteriormente, também foram aplicadas à calibração do conjunto. A calibração dos dosímetros 

foi realizada utilizando-se o método de substituição, isto é, o eletrômetro e a câmara padrões 

foram substituídos pela câmara e eletrômetro do usuário. O fator de calibração do conjunto foi 

obtido utilizando-se uma planilha de calculo (Excel). Como já foi citado, o desvio da resposta 

indicada pelo dosímetro avaliado em relação a leitura apresentada pelo dosímetro padrão é 

v (rs 

expresso em Gray por unidade de escala. 

3.5. MÉTODO ESCOLHIDO PARA A CALIBRAÇÃO ELÉTRICA 

Conforme exposto no Capítulo 2, o método de calibração elétrica do eletrômetro 

adotado neste trabalho foi o de padronização de carga e corrente elétricas utilizando-se um 

capacitor padrão e de uma fonte de tensão variável^8'191. Este método é o mais viável devido a 

facilidade de geração de cargas e correntes elétricas com alta precisão e rastreabilidade a 
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padrões primários de tensão e capacitancia (através da calibração do capacitor e do gerador de 

tensão). 

3.5.1. Descrição do Arranjo de Calibração Elétrica 

O arranjo de calibração elétrica consistiu de um gerador de tensão variável; voltímetro 

digital; capacitor padrão; cabos de ligação; adaptadores e conectores especiais para propiciar a 

ligação elétrica dos eletrômetros no circuito de calibração e um microcomputador. Para 

controlar a tensão de calibração aplicada ao capacitor foi utilizado o programa "LabView". A 

Figura 3.2. apresenta o diagrama geral deste arranjo de calibração. A Figura 3.3 complementa 

alguns detalhes que não foram apresentados na figura anterior. 

© 

FIGURA 3.2 - Arranjo de calibração elétrica do LNMRI/IRD 
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FIGURA 3.3 - Diagrama de blocos do arranjo de calibração elétrica do LNMRI/IRD 

3.6. INSTRUMENTOS DO ARRANJO DE CALIBRAÇÃO ELÉTRICA 

Os tipos de modelos e fabricantes dos instrumentos que compunham o arranjo de 

calibração elétrica são relacionados na Tabela 3.1. Nas seções seguintes serão apresentadas as 

descrições gerais dos referidos instrumentos. O laboratório de Medidas Elétricas da Divisão 

de Calibração/LMNRI/DEMET/IRD, também, é provido de aparelho condicionador "de ar, 

desumidificador e de instrumentos para controle das condições ambientais (termômetro, 

higrómetro e medidor de pressão atmosférica). 

TABELA 3.1 - Instrumentos do arranjo de calibração elétrica 

INSTRUMENTO MARCA MODELO No. de SÉRIE 

Calibrador Keithley 263 627.636 

Capacitor Padrão.(lOOOpF) Quadtech 1.404-A 6.261.932 

Multímetro Keithley 2.000 626.114 
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3.6.1. Multímetro Keithley 2000 I 2 0 ] 

O multimedidor Keithley 2000 é um instrumento com 6V2 dígitos que possuiu as 

funções para medida de tensão è corrente contínuas e alternadas, resistência, temperatura, 

freqüência, período e etc. É fornecido com a interface IEEE-488.2 que permite compartilhar 

com outros instrumentos um barramento. Além disso, conta com um módulo opcional de 

inserção para seleção ("scanner") de instrumentos através de contatos de relês com isolamento 

de 100V entre contatos, possibilitando realizar medidas remotas de vários instrumentos em 

seqüência. Na Figura 3.4 são apresentados alguns detalhes do painel dianteiro do Multímetro 

Keithley modelo 2000. 

FIGURA 3.4. Vista do painel frontal do eletrômetro Keithley 2000 
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Na Figura 3.5 é ilustrado o módulo opcional aberto do multímetro Keithley modelo 

2000, podendo se observar os relês que permutam os instrumentos e os fios de saída de sinal. 

Nesta figura é ilustrado o módulo semi-inserido no multímetro (figura superior esquerda) e 

fora do multímetro (demais figuras) e aberto (figura direita inferior). Este módulo pode 

acionar até dez instrumentos de uma só vez. Através de seu barramento, troca dados e 

comandos através do seu programa interno. Possui uma biblioteca compatível com o 

programa de gerenciamento "LabView", que possibilita a automação de medidas. A 

Tabela 3.2, apresenta as características gerais deste instrumento. 

© 

FIGURA 3.5 - Módulo opcional do eletrômetro Keithley 2000-Scan Cárd 1 2 1 1 
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TABELA 3.2 - Especificações do eletrômetro Keithley Modelo 2000 

FUNÇÃO FAIXA RESOLUÇÃO PRECISÃO 

100,0000 mV 0,1 uV 50+35 

1,000000 V 1,0 uV 30+7 

Tensão Continua 10,00000 V 10 uV 30+5 

100,0000 V 100 uV 35+6 

1.000,000 V lmV 45+10 

lOmA 10 nA 500+40 

lOOmA 100 nA 500+50 
Corrente Continua 

IA 1 uA 800+40 

3A 10 {xA 1200+15 

Temperatura -200 a+ 400 0,001 ° c 0,5 °C 

3.6.2. Capacitor Padrão Quadtech modelo 1404 

Este capacitor apresenta uma capacitancia de 1.000,005 pF e é utilizado em 

laboratórios secundários devido a sua alta qualidade metrológica. A Figura 3.6 ilustra este tipo @ 

de capacitor. Na Tabela 3.3 são mostradas as principais características do mesmo. Este 

dispositivo é acondicionado em uma caixa vedada, sendo seus terminais de ligação acessados 

por meio de conectores especiais, cujos terminais centrais estão ligados às placas do capacitor. 

Com isto, a capacitancia do cabo não interfere na capacitancia do capacitor. Este capacitor foi 

testado no INMETRO utilizando-se uma ponte de capacitancia Andeen-Hagerling[22] modelo 

2500 (apresenta 8 dígitos de leitura) e com os cabos que, normalmente, são usados nas 

ligações do arranjo de calibração elétrica. Em um dos testes que foi efetuado no INMETRO 
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ligando-se este capacitor a um cabo coaxial de, aproximadamente, 10 metros, a variação no 

valor da capacitancia indicada pela ponte ocorreu somente na quarta casa decimal. Desta 

forma, não foi necessário compensar a capacitancia do cabo nas medidas efetuadas no arranjo. 

A Figura 3.7 mostra a ponte de medidas de capacitancia Andeen-Hagerling. 

Com relação ao erro na medida que poderia ser cometido em .função do uso do 

capacitor padrão, durante os ensaios de calibrações, em corrente contínua e a calibração do 

mesmo ter sido efetuada no laboratório primário em uma freqüência de 1kHz (conforme 

certificado de calibração), foi informado, também, pelo PTB que em freqüências até 60 hz não 

há variações significativas nos valores das medidas que justifiquem a calibração do capacitor 

padrão nesta faixa. 

FIGURA 3.6 - Capacitor padrão Quadtech 1404 

TABELA 3.3 - Características gerais do capacitor Quadtech 

CAPACITANCIA (PF) 
INCERTEZA 

(ppm) 

COEFICIENTE DE TEMPERATURA 

(ppnV°C) 

1000,005 6,3 1,4 
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FIGURA 3.7 - Ponte de capacitância Anderson-Hagerling 

3.6.3 Calibrador Keithley modelo 263 

Este instrumento foi construído com tecnologia digital e apresenta as funções de: 

resistência, tensão, corrente e carga. As especificações gerais deste calibrador, bem como das 

funções usadas nos ensaios de calibração são apresentadas naTabela 3.4. 

TABELA 3.4 - Principais especificações do Calibrador Keithley modelo 263 

FUNÇÃO 
TAMANHO DO PRECISÃO COEFICIENTE DE 

FUNÇÃO FAIXA DEGRAU (18-28 °C; 90 DIAS) TEMPERATURA 
(18-28°C&28-50*C) 

200mV 5y.V 0,00125+15u.V 0,002+0,5 u.V 
Tensão 2V 50uV 0,00125+50u.V 0,002+2uV 

20V 500|aV 0,00125+500nV 0,002+20uV 
2pA 50aA 0,375+1 OfA 0,04+2fA 

20pA 500aA 0,325+10f 0,4+2fA 
200pA 5fA 0,25+3 OfA 0,01+2fA 

2nA 50fA 0,0625 lOOfA 0,01+30fA 
20nA 500fA 0,0625+lpA 0,0035+lOOfA 

Corrente 200nA 5pA 0,035+lOpA 0,0025+,lpA 
2uA 50pA 0,0255+1 OOpA 0,0025+1 OpA 

20uA 500pA 0,0255+lnA 0,0025+1 OOpA 

200uA 5nA 0,0255+lOpA 0,0025+lnA 
2mA 50nA 0,0255+lOOnA 0,0025+1 OnA 

20mA 500nA 0,15+l|xA 0,0025+1 OOnA 
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3.6.4. Programa Aplicativo de Aquisição de Dados "LabView" 

Este programa é utilizado em conjunto com uma placa de interface para IEE-488 para 

controle e aquisição de dados para aplicação em instrumentação eletrônica. O "LabView" gera 

uma algoritmo que controla a rampa de tensão, cuja variação é função dos degraus que são 

predeterminados pela tensão máxima aplicada no capacitor padrão, durante os ensaios de 

calibração de um eletrômetro específico, bem como predeterminados pelo período de tempo 

que leva para este capacitor carregar. Os valores máximos que podem ser selecionados para 

estas funções são apresentados na Tabela 3.5. 

TABELA 3.5 - Valores de entrada do programa de controle da tensão aplicada 

SELEÇÃO VALOR 

Seleção de tempo de carga 1 ms a 1000 s 

Seleção de tensão de carga 0 a 100 V 

Seleção de números de degraus 0 a 1000 

A rampa de tensão possibilita que as cargas que estão sendo transferidas para o 

capacitor, c depois para o eletrômetro, não sejam aplicadas de uma única vez. Este 

procedimento permite que os eletrômetros com resposta lenta às variações de carga na sua 

entrada (por exemplo o NE2570 que utiliza um conversor corrente/freqüência na sua entrada), 

possam medir corretamente a carga aplicada. 

Este programa está em fase de desenvolvimento e, atualmente, permite tão somente o 

gerenciamento da fonte de tensão sendo, ainda, necessário o registro manual dos dados da 

calibração. No futuro, serão implementadas outras rotinas de forma a tornar a aquisição dos 

dados gerados e medidos durante os ensaios de calibração totalmente automatizados. Com 
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estas rotinas, também será possível a geração de arquivos dos dados das condições ambientais 

existentes durante os ensaios e a emissão de relatórios e certificados de calibração. 

3.7. CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DO ARRANJO DE CALIBRAÇÃO 

ELÉTRICA 

Antes dos ensaios de calibração os instrumentos componentes do arranjo de calibração 

elétrica foram calibrados pelo INMETRO ou por outros laboratórios com rastreabüidade a 

padrões primários (NIST, PTB). O certificado de calibração do capacitor padrão foi 

revalidado anualmente, sendo o último emitido pelo PTB. 

Os demais equipamentos apresentavam certificados emitidos pelo fabricante, também, 

com rastreabüidade. A fim de se comparar possíveis desvios nas respostas dos equipamentos 

que poderiam ocorcer durante os ensaios, o arranjo de calibração elétrica foi previamente 

calibrado utilizado-se o eletrômetro padrão secundário calibrado em C.ue"1 pertencente ao 

arranjo de calibração do gerador de ^Co do LNMRI/IRD. Dessa forma, o Laboratório de 

Medidas Elétricas/DEMET/IRD efetua o controle da qualidade interno. v, 

© 
3.7.1. Procedimentos de Calibração Elétrica do Eletrômetro 

Conforme mencionado anteriormente, antes do ensaio de calibração a instrumentação 

foi testada a fim de garantir perfeitas condições de funcionamento da mesma. As condições de 

controle foram garantidas. Feito isto, os cabos e adaptadores, para interligar o eletrômetro ao 

arranjo de calibração, foram selecionados sendo, então, efetuado a correção do zero do 

eletrômetro. Utilizando o programa de computação "Lab View" procedeu-se a geração da 

tensão de calibração aplicada ao capacitor. Conseguinte, os dados referentes a tensão para 
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cada degrau, e o intervalo de tempo entre eles, bem como o números de degraus necessários 

para alcançar a tensão necessária para gerar a carga especifica para cada eletrômetro, foram 

anotados em uma planilha eletrônica do programa 'Excel". 

Segundo o protocolo de calibração [ 1 4 1 adotado, o ensaio de calibração deve ser 

realizado em uma faixa que corresponde a 30% do escala a ser calibrada. 

Por meio da função "RUN" do programa "LabView" foi gerada uma rampa de tensão 

no capacitor. A entrada do eletrômetro foi habilitada para leitura. Após um período curto de 

tempo, cinco segundos, foi automaticamente iniciado o ensaio de calibração. Quando a tensão 

máxima selecionada foi alcançada, o ensaio foi interrompido automaticamente, e os valores 

da leitura do eletrômetro e da medida da tensão final do voltímetro foram registrados na 

planilha já mencionada. 

Quando todos os campos da planilha foram preenchidos, o resultado do fator de 

calibração foi apresentado no campo existente para este fim. 

3.7.2. Calibração Elétrica do Eletrômetro 

A calibração elétrica do eletrômetro é executada de acordo com o procedimento 

anteriormente citado. Neste ensaio de calibração aplica-se uma carga padrão ao eletrômetro e 

este valor da carga aplicada é comparado com o valor medido pelo eletrômetro. Note-se que 

ambos valores de carga deverão ser corrigidos em relação as condições ambientais e aos 

fatores de erro da escala dos instrumentos do arranjo. O fator de calibração do eletrômetro 

pode ser determinado de acordo com a Equação 3.2. 
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EQUAÇÃO 3.2 - Fator de calibração do eletrômetro no arranjo de calibração elétrico 

Fe Q 
M .FT .Fp 

Onde: 

• Q é o valor da carga padrão aplicada, em Coulombs (C); 

• M é o valor da medida executada pelo eletrômetro, em unidades de escala (u.e); 

• FT é o fator de correção da medida devido à dependência do eletrômetro à 

temperatura; 

» Fp é o fator de correção referente aos erros de indicação do amostrador e das 

escalas do eletrômetro. 

3.8 COMPONENTES DOS DOSÍMETROS UTILIZADOS NOS ENSAIOS 

Para que esta investigação fosse conduzida, utilizou-se vários eletrômetros e câmaras 

de ionização de diferentes fabricantes e usuários, que estavam disponíveis na época da 

execução da fase experimental deste trabalho. De forma que, não houve preferência em testar 

uma ou outra marca ou modelo. As principais características destes equipamentos serão © 

apresentadas nas seções seguintes. 
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3.8.1. Especificações Gerais dos Eletrômetros Utilizados 

3.8.1.1. Keithley 6517 A p 3 1 

Este instrumento apresenta 6V2 dígitos, quatro funções básicas,para medidas de 

corrente, tensão, resistência e carga. A Figura 3.8 mostra a vista frontal deste equipamento e 

nas Tabelas 3.6 e 3.7 são fornecidas maiores informações deste instrumento. 

FIGURA 3.8 - Painel frontal do modelo 6517 A 
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TABELA 3.6 - Principais funções do eletrômetro Keithley 6517A 

FUNÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

Corrente de 100xlO-1 8Aa200mA 

Tensão delO|iVa200V 

Resistência l T O a l 0 1 7 n 

Carga 10fCa2^C 

TABELA 3.7 - Especificações gerais do eletrômetro Keithley 35617 A 

COEFICIENTE 

FUNÇÃO FAIXA RESOLUÇÃO PRECISÃO DE 

TEMPERATURA 

•2V lOpV 0,025+4 0,003+2 

Tensão 20V lOuV 0,025+3 0,002+1 

200V lmV 0,06+3 0,002+1 

20 pA 100 aA 1+30 0,1+5 

200 pA 1 fA 1+5 0,1+1 

2nA 10fA 0,2+30 0,1+2 

20 n A 100 fA 0,2+5 0,03+1 

Corrente 
200 nA 1 pA 0,2+5 0,03+1 <s 

Corrente 
2 p. A 10 pA 0,1+10 0,005+2 

20 ¡.i A 100 pA 0,1+5 0,005+1 

200 (i A 1 nA 0,1+5 0,005+1 

2mA lOnA 0.+10 0,008+2 

20 mA 100 nA 0,1+5 0,008+1 

Temperatura -25 a 150°C - ± (0,3% + 1,5°C) -

Umidade 0 a l 0 0 % - ± (0,3% + 0,5) -
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3.8.1.2. Farmer2570 [ 2 4 1 

Este tipo de eletrômetro é digital e possui microprocessador interno que controla todas 

as funções. Seu amplificador diferencial de entrada utiliza um transistor "mosfet" acoplado a 

um amplificador operacional com ganho de malha fechada de 400. Este instrumento apresenta 

duas faixas de medições e utiliza câmaras de 0,6 cm3. O erro de linearidade, considerando o 

instrumento com o zero ajustado, é de ± 0,05% da medida máxima da faixa considerada. A 

precisão de calibração para a carga é de ± 0,5% da leitura não corrigida. Fornece tensão de 

polarização de ± 250 V ± 20 volts, e permite seleção do modo de tensão (V, V/2, V/4 e V/8), 

assim como de polaridade (positiva e negativa). As principais especificações deste 

eletrômetro são apresentadas na Tabela 3.8. A Figura 3.9 exibe o painel frontal deste '" 

instrumento. 

TABELA 3.8 - Especificações gerais do eletrômetro Farmer 2570 

DOSE ABSORVIDA 

FAIXA 

TAXA DE ENTRADA MÁXIMA 

GY/S 

FUGA 

fiG/S 

"low" 0,25 0,5 

"high" 2,5 0,5 

CARGA 

Faixa 
Taxa de entrada máxima 

(nC) 
Fuga(10- 1 4C) 

CARGA 
low" 6 1 

"high" 60 1 
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FIGURA 3.9 - Vista frontal do eletrômetro Farmer 2570 

3.8.1.3. Nuclear Enterprises 2502/3 [ 2 5 ] 

Este instrumento foi construído com circuitos analógicos, amplificador operacional 

com transistores de efeito de campo "Fet" na entrada. Para integração da corrente fornecida 

pela câmara de ionização utiliza um capacitor de alto isolamento e de alta estabilidade com a 

temperatura. A indicação da leitura é efetuada por meio de um medidor de corrente analógico^ 

acoplado a uma ponte de nulo. As principais características deste eletrômetro são exibidas na 

Tabela 3.9 [ 2 0 ]. 

Este eletrômetro gera, para polarização da câmara de ionização, uma tensão fixa e 

negativa de 300 V e não apresenta a opção para desligar esta tensão externamente. Apresenta 

os valores de medida na unidade Roentgens (R) para dois volumes de câmara, de 0,3 cm3 e 

0,6 cm3, em duas escalas distintas, respectivamente de 100R e 1000R. 
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TABELA 3.9 - Especificações gerais do eletrômetro Nuclear Enterprises 2502/3 

FUNÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

Tensão de deslocamento de entrada (ajustada com 
o ajuste de zero) 

20 V 

Coeficiente de temperatura da tensão de 
deslocamento máxima 

100uV/°C 

Corrente de polarização entrada IO"14 A (25 °C) 

Ganho de malha aberta 104 mínimo 

Ganho de malha fechada 2 a 20 (depende da faixa) 

Coeficiente de Temperatura para as faixas e 
unidade de calibração interna 

0,002/°C 

3.8.1.4. Nuclear Enterprises 2560 - NPL 1 1 7 1 

Este eletrômetro foi desenvolvido para ser utilizado como um padrão secundário nas 

medições em radioterapia. Seu circuito elétrico é constituído de um amplificador operacional 

com um capacitor de alta qualidade na realimentação, funcionando como um amplificador 

integrador. Este instrumento apresenta as medições em um amostrador analógico 
(c 

(microamperímetro) que faz parte de uma ponte de nulo. 

Possui duas escalas de medidas de 100R è' 1.000R com resolução de 0,02% para 

medições no fundo de escala. Apresenta uma saída no painel posterior para efetuar leituras 

utilizando um instrumento digital. Esta saída, permite maior resolução com um voltímetro 

digital entre os pontos SK10 e SK8, de forma que, uma leitura de 50,0 unidades na escala no 

painel indica, no voltímetro, 0,500 V. 
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Os comandos de operação "start", "stop" e "reset" podem ser comandados por um 

temporizador externo. Não possui fonte de polarização interna ("unbiazed electrometer"). 

Neste caso, a câmara de ionização deverá ser polarizada por uma fonte externa aplicada nos 

terminais no painel posterior para este fim. As principais características do amplificador de 

entrada deste eletrômetro são mostradas na Tabela 3.10. 

TABELA 3.10 - Especificações gerais do eletrômetro Nuclear Enterprises 2560 - NPL 

ESPECIFICAÇÕES VALORES 

Tensão de deslocamento da entrada 20 mV (ajustável pelo ajuste de zero) 

Corrente de polarização de entrada 10' 1 4Amáximo©25 °C 

Ganho de malha aberta do amplificador 104 mínimo 

Ganho de malha fechada do amplificador 1 a 10 (de acordo como range selecionado) 

Coeficientes de temperatura 

Da tensão de deslocamento de entrada 100 (iV/°C máximo 

Da corrente de polarização de entrada dobra a cada 5°C (pior caso) 

3.8.1.5. Keithley 616 

© 

Este eletrômetro é digital e possibilita a realização de medidas no modo normal e no 

modo rápido ("fast"). Suas escalas são apresentadas em Coulombs, Amperes, Volts e Ohms 

com leituras no modo automático e manual. 

O amplificador de entrada deste instrumento foi desenvolvido com transistores 

"mosfet" em disposição diferencial que compõem o amplificador operacional na configuração 

de integração de corrente, sendo, o seu elemento de realimentação um capacitor de alta 

estabilidade que armazena a tensão devida à corrente de entrada. 
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Suas principais especificações são apresentadas na Tabela.3.11 

TABELA 3.11 - Especificações gerais do eletrômetro Keithley616 

li FUNÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

Precisão 0,2% da leitura + 0,1% da faixa selecionada (20 a 30°C) 

Precisão na medida de carga 
±0,5% de IO-5 a IO"7 A 

±2% de IO"9 a 10' 1 2 A 

Deslocamento do zero 0,01% da faixa por °C e menor que 100 mV por 24h 

3.8.1.6. Keithley 617 [ 2 7 ] 

Este eletrômetro apresenta em seu circuito de entrada um par diferencial 

implementado com transistores "mosfet" e um amplificador operacional com um capacitor de 

alta estabilidade na realimentação. Apesar de alguns dos eletrômetros da série anterior, 

possuírem, também, mudança de escala automática, este, especificamente, comanda os relês 

dc lâmina através de controle digital. 

Através de três programas internos, é possível controlar por meio do painel frontal, o 

modo de seleção do amostrador de expoente (alfa ou numérico), endereçamento primário da 

interface IEE 488 de comunicação e calibração. Suas principais especificações estão listadas 

na Tabela 3.12. 
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TABELA 3.12 - Especificações gerais do eletrômetro Keithley 617 

FUNÇÃO FAIXA 
RESOLUÇÃO 41/2 

DÍGITOS 
PRECISÃO 

COEFICIENTE 

TEMPERATURA 

200 pC 10 fC 0,4 + 4 0,02 + 3 

Carga 2nC 100 fC 0,4+1 0,02 + 0,3 

20 nC lpC 0,4 + 1 0,02 +0,1 

200 V 10 nV 0,05 + 4 0,004 + 3 

Tensão 2V 100 0,05 + 1 0,004 + 0,3 

20 V lmV 0,05 + 1 0,005 + 0,1 

200 V 10 mV 0,07 + 1 0,007 + 0,1 

2pA : I O O A 1,6+66 0,15 + 8 

20 pA lfA 1,6 +7 0,15+1 

200 pA 10 fA 1,6+1 0,15+ 0,1 

Corrente 2nA 100 fA 1,6 + 5 0,015 + 3 

20 nA IpA 0,25 + 5 0,015 + 0,3 

200 nA 10 pA 0,25 + 1 0,015 + 0,1 

2{aV 100 pA 0,15 + 4 0,005 + 3 

20 ¡iV 1 nA 0,15 + 1 0,005 + 0,3 

200 lOnA 0,15+1 0,006 +0,01 

2mA 100 nA 0,15+4 0,005 + 3 

20mA 1 \xA 0,15+1 0,005 + 0,3 
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3.8.1.7. CNMC - Modelo 11 

Este eletrômetro digital com amostrador de 4 1/2 dígitos é implementado com 

amplificador operacional construído usando transistores "mosfet" na configuração de 

amplificador diferencial, bem como usando um capacitor de baixa fuga na realimentação. 

Mede cargas (C) e corrente elétrica (A) em duas faixas selecionáveis de 100 e 1.000 unidades. 

Suas especificações gerais são apresentadas na Tabela.3.13. 

TABELA 3.13 - Especificações gerais do eletrômetro C M C - Modelo 11 

ESPECIFICAÇÕES VALORES 

Tensão interna de polarização da 

câmara de ionização 

±275 a 325V 

Seleção da tensão de polarização posições de V , V/2 e desligado 

Precisão ± 0,1% da leitura + um dígito 

Coeficiente de temperatura 20 ppm/°C 

Linearidade ± 0,1% da leitura + um dígito ou precisão 

da leitura (o que for maior) 

3.8.1.8. Sun Nuclear Corporation 1010 

Este eletrômetro digitai apresenta leitura em 4 1/2 dígitos, conector B1SC coaxial com 

três escalas de corrente (pA, nA, mA), carga (pC e nC) e dose (R ou Gy). Possui temporizador 

interno (s, min, h). Apresenta, também, fonte de tensão de polarização para a câmara de 

ionização possibilitando, através de uma saída no painel traseiro, uma tensão de polarização 
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de até 600 volts. É um instrumento leve e portátil como os outros de sua classe de medidas. A 

Tabela.3.14 apresenta as principais características deste equipamento. 

TABELA 3.14 - Principais características do eletrômetro Sun Nuclear Corporation 

FUNÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

Corrente de fuga 5fA 

Saída tensão analógica pré-amplificador ± 2 V 

Corrente de deslocamento 5 mV 

Tensão de polarização interna ± 300 Vmax (0,50,100%) 

Tensão de polarização externa ±600V 

Alimentação 6 pilhas tamanho D 

Faixa de medida de corrente 1999,9 mA± 0,00 I p A 

Faixa de medida de carga 1999,9 nC± 0,001 pC 

3.8.1.9. Victoreen 500 1 2 8 1 

O modelo 500 da Victoreen é um eletrômetro de alta precisão utilizado em medidas de 

cargas e correntes. Foi construído empregando-se circuitos mistos analógico e digital 

Apresenta os valores medidos através de amostrador de sete segmentos compostos por diodos 

emissores de luz com quatro e meio dígitos. Seu amplificador de entrada é formado por 

transistores de efeito de campo (Mosfet's) em configuração diferencial com um capacitor de 

alta estabilidade na realimentação. No painel traseiro, é possível escolher o tipo de conector 
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que será utilizado na ligação da câmara com o eletrômetro, por meio da seleção das 

portinholas previstas para este fim. Suas principais especificações elétricas podem ser 

observadas na Tabela. 3.15. 

TABELA 3.15 - Características do eletrômetro Victoreen modelo 500 

FUNÇÃO VALOR 

Ganho do amplificador >10 5 

Constante de tempo de descarga do capacitor integrador 2x106 s 

Exatidão 0,01% (fundo de escala) 

Precisão (corrente e carga) 0,5% (fundo de escala) 

Impedância de entrada > 1 0 I 4 Ü 

Estabilidade com a temperatura 0,03% /°C 

Umidade relativa (faixa de operação sem condensação) - 0 a 80% 

Temperatura de operação 10/°Ca40/°C 

Corrente de deslocamento da entrada <3xl0" 1 5A 

3.8.1.10. Standard Imaging - CDX-2000-A l 2 9 ] 

Este eletrômetro é digital, possui indicador de cristal líquido com duas linhas e 

dezesseis colunas. Apresenta dois modos de operação de carga e taxa de carga e possui as 

características listadas nas Tabela 3.16 e 3.17. Seu painel dianteiro é mostrado na Figura 3.10, 

com destaque para o amostrador digital com as duas linhas de apresentação de medidas 

independentes Converte a carga proveniente da câmara de ionização em um sinal digital de 
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forma que cada 10 pC representa um dígito de contagem. Sua alimentação é através de 

baterias recarregáveis com carregador eliminador de bateria. 

TABELA 3.16 - Especificações gerais do eletrômetro CDX-2000-A 

FUNÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

Conector de entrada BNC Triaxial 

Temporizador interno de 0 a 900 s com ls de resolução 

Sensibilidade 0,01 nC/contagem 

Faixa carga 0,1 a 99,999 nC 

Faixa de taxa 0,1 a 199,99 nA 

Desvio de Linearidade 0 a 100 nA (linear) , 

Desvio de Linearidade 101 a 150 nA< 0,5% 

Precisão 0,02 % 

Fuga IO'1 5 A 

Tensão nominal para câmara -. 100% e 50% de ± 300 V 

TABELA 3.17 - Características gerais do eletrômetro CDX-2000-A 

FUNÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

Corrente de fuga 5fA 

Tensão de saída analógica do pre-amplificador ±2V 

Corrente de deslocamento 5 mV 

Tensão de polarização interna ±300Vmax (0,50,100%) 

Tensão de polarização externa ± 600 V 

Alimentação 6 pilhas tamanho D 

Faixa de medida de Corrente e Cargas 1999,9 mA(nC) ± 0,001 pA(pC) 

78 



FIGURA 3.10 - Vista do painel dianteiro do CDX-2000A [33] 

3.8.2. Principais características das câmaras 

Normalmente, o fabricante de dosímetro clínico especifica um tipo de câmara para' 

funcionar em conjunto com o eletrômetro. Porém, é possível acoplar eletrômetros e câmaras 

de diferentes marcas utilizando-se cabos e adaptadores específicos. Na Tabela 2.1 do 

Capítulo 2, são relacionadas as principais características de duas câmaras de ionização tipo 

dedal ("thimble") utilizadas neste trabalho e largamente utilizadas em laboratórios e clínicas 

de radioterapia. 
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3.8.2.1. Farmer 2505/3 [ 3 0 ] 

Durante os ensaios de calibração com fator total, adotou-se como referência para as 

medidas dos eletrômetros investigados a câmara de ionização Farmer modelo 2505/3, em 

função de ser este tipo de câmara o mais encontrado em centros de radioterapia e laboratórios 

de calibração. Este modelo representa a terceira versão da câmara desenvolvida por 

F. T. Farmer entre 1954 e 1979. 

Esta versão da câmara dedal (thimble) foi construída por Aird e Farmer [ 3 0 ] com grafite 

a 99,99% de pureza e o seu eletrodo central foi fabricado em alumínio com também 99,99% 

t 

de pureza. O isolador do eletrodo coletor foi construído em polipropileno (FTFE). A câmara 

Farmer modelo 2505/3, com a capa de "build up" desenroscada da câmara, é ilustrada na 

Figura 3.11. 

FIGURA 3.11 - Câmara dedal Farmer 2505/3 
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A marcação que aparece na capa de "build up" determina o centro do volume sensível 

da câmara. Na união da parte final do corpo de alumínio com o cabo, pode-se perceber uma 

marcação no sentido longitudinal na câmara. Esta marcação permite posicionar a câmara 

sempre na mesma geometria com a sua face voltada para o feixe ou coincidente com a 

marcação existente na fonte de radiação de referência. 

3.8.2.2. PTW ! 3 5 ] Modelo M23333 

Esta câmara tem, aproximadamente, a mesma forma física da câmara Farmer 

modelo 2505. 

A Figura 3.12 exibe^este tipo de câmara, e na Tabela 3.18 estão relacionadas algumas 

características importantes da mesma. 

FIGURA 3.12 - Câmara PTW M23333 
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TABELA 3.18 - Características da câmara PTW-M23333 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

Volume (cm3) 0,6 

Fuga ±4x10" 1 5 A 

Corrente 2xl0 4 0 A.R- 1 s 

Tensão de polarização 500 V máximo. 

Espessura da parede 0,5 mm 

Umidade Relativa <; 75% 

Faixa de temperatura ±10°Ca40°C 

3.8.2.3. PT W Modelo N3001 

Esta câmara de 0,6 cm3 possui 23 mm de comprimento, 3,05 mm de raio na cavidade 

sensível e é dotada de eletrodo central de alumínio, sendo a espessura da capa de 0,45 g/cm2. 

A capa de equilíbrio eletrônico "build-up" é de PMMA. A Figura 2.13 ilustra este ,tipo de 

câmara. Maiores informações, também poderão ser obtidas consultando-se a Tabela 2.1 

apresentada no Capítulo 2. @ 

FIGURA 3.13 - CâmaraPTWN3001 
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3.8.2.4. Exradim Modelo A12 1 3 1 1 

Esta câmara de 0,65 cm3, também do tipo Farmer, apresenta 24,2 mm de comprimento 

e 3,1 mm de raio na cavidade sensível. Possui eletrodo central de C-552 e espessura da capa 

de 0,493 g/cm2. A capa de "build-up" é construída com C-552, um material composto de 

plástico. 

3.9. FONTE DE CORRENTE DE REFERÊNCIA 

Este instrumento foi contíebido objetivando-se a implementação de meios para a 

efetivação do controle de qualidade de eletrômetros, especialmente, em um futuro programa 

de intercomparação envolvendo os serviços de radioterapia, o LNMRI/IRD e possivelmente 

Laboratórios de Padrões Primário. Tal instrumento prestará, também, na identificação de 

componentes defeituosos dos dosímetros clínicos. 

Devido à suas características de construção (operação na faixa de IO"9 A, alta 

estabilidade com variações de temperatura e umidade, alimentação com baterias de 9 volts e 

seu pequeno tamanho físico), esta fonte poderia ser enviada aos usuários, até mesmo, pelo 

correio. ^ 

Na busca pela melhor topologia do circuito, foram construídas duas fontes de corrente 

com o mesmo circuito básico, porém, em uma fonte o resistor foi colocado dentro de um 

bloco metálico, FCR1, e na outra, FCR2, o resistor, também foi inserido em um bloco 

idêntico ao anterior, contudo o conjunto permaneceu em contato com ar ambiente dentro da 

caixa da fonte de corrente. Além do bloco metálico que envolvia o resistor, todo o circuito da 

fonte FCR1 foi introduzido em outra caixa, totalmente vedada, onde os tenninais de 

alimentação e sinais do sensor de temperatura passavam para o exterior através de pinos de 
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teflon. Com este procedimento, buscou-se evitar que o resistor respondesse rapidamente às 

variações externas da temperatura (como se esperava que acontecesse com a FCR2) e, 

consequentemente, evitando flutuações na corrente de saída da fonte. Com estas duas versões, 

foram executados ensaios em condições de temperatura e umidade controladass, visando-se 

avaliar qual das fontes apresentava o melhor desempenho no que concernia aos parâmetros de 

estabilidade necessários para a aplicação pretendida. A Figura 3.14 mostra o diagrama de 

blocos das fontes FCR1 e FCR2. 

Os dois modelos de fonte supracitados foram construídos com quatro circuitos 

integrados e um resistor, de 5.IO10 ohms [ 3 2 ] de grande estabilidade, apresentando baixo 

consumo de corrente. A Figura 3.15 apresenta o circuito elétrico das referidas fontes. 

REGULADOR 
AD580 

R 3 - 5 0 G Q 

o -

BATERIA 
9V 

SENSOR TEMP 
AD 590 

BATERIA 
9V 

RI - 4,99 Kft 
R2 - 1 // 1 KP 
R 3 - 50 CP 
Cnl - CONECTOR TRIAXIAL 

0,5 mV/°K 

AMOSTRADOR 
DIGITAL 

3 1/2 DÍGITOS 

i C a l 
Guardai SAÍDA 

! 

BLOCO 
HERMÉTICO 6 

FIGURA 3.14 - Diagrama de blocos das Fontes de Corrente FCR1 e FCR2 
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r , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

REGULADOR 

ADS80 
R E S K I Ü R 9 0 G Q 

BLJQOO 
HERMÉTICO 

BATERIA 

9 V 

BATERIA 
9 V 

SENSOR 
ADS90 

AMQ6TIRADOR 
DÍGTTAL 

31/2 

SAIQVJDE 

CORRENTE 

FIGURA 3.15 - Circuito elétrico das fontes de corrente FCR1 e FCR2 

As fontes foram construídas com indicação da temperatura do resistor apresentadas em 

amostradores digitais que consomem 1,3 mA para funcionarem. A corrente drenada para gerar 

a corrente norninal de saída, bem como a tensão proporcional à temperatura, é igual, a 

aproximadamente, 1,29 mA. Com 2,42 mA de consumo total a bateria de 9 volts apresenta 

uma autonomia de cerca de 36 horas de uso ininterrupto. 

A estabilidade da corrente de saída desta fonte de corrente é garantida pelo circuito 

integrado AD580 [ 3 3 ] que é, também, responsável pela geração e manutenção da tensão 

estabilizada aplicada ao resistor. O circuito integrado AD590 [ 3 4 ] é um transdutor de 

temperatura que acoplado ao bloco metálico em cujo interior está alojado o resistor de 50x109 

ohms, indica a temperatura do interior do bloco metálico. A massa do bloco metálico que 

envolve o resistor aumenta a inércia térmica do conjunto evitando, assim, que as variações 
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externas da temperatura tenham influência sobre o resistor responsável pela corrente de saída 

da fonte. 

A saída do sensor de temperatura apresenta coeficiente de 1 uA por grau Kelvin. A 

tensão, proporcional a esta corrente, é convertida para leitura digital com a ajuda do módulo 

do amostrador digital. 

Devido a característica própria do circuito do amostrador digital, a sua alimentação foi 

efetuada com uma bateria independente, conforme apresentado no diagrama elétrico da 

Figura 3.13. O transdutor de temperatura fornece uma tensão em relação à escala Kelvin de 

temperatura, sendo necessário converter o valor indicado para graus Celsius. 

Também, deverá ser ainda considerado o fator de expansão igual a dois que foi 

utilizado para que a indicação do amostrador apresentasse uma leitura maior que 300 mV, 

fornecida pelo sensor de temperatura, em conseqüência da limitação de 199,9 mV do 

amostrador digital. 

A relação °C = °K - 273,15 converte a temperatura em Kelvin para Celsius. Como no 

amostrador digital a indicação é dividida por 2, em função da expansão em epígrafe, torna-se 

necessário corrigir o valor da leitura, multiplicando-se o mesmo por dois. A equação de 

conversão da temperatura para este circuito é a apresentada a seguir na Equação 3.3. 

EQUAÇÃO 3.3 - Conversão de temperatura na escala Kelvin para graus Celsius 

°C=2(K-273,15) 
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3.9.1. Calibração da fonte de corrente 

O arranjo de calibração da fonte de corrente utilizado neste trabalho, consistiu de um 

eletrômetro calibrado, um cronometro, cabos e conectores. Para calcular o fator de calibração 

da fonte foi utilizado unia planilha eletrônica, cujo modelo é apresentado na Tabela 3.19. 

Montado o arranjo, as ligações da fonte de corrente foram efetuadas conforme 

apresentado na Figura 3.16. Posteriormente, os instrumentos permaneceram ligados por 1 

hora para estabilização de seus circuitos. Conseguinte, com o eletrômetro na escala de carga 

(~50nC) liberou-se o "zero check" concomitante com um cronômetro, até que o eletrômetro 

indicasse, por exemplo, 40 nC, quando, então, a contagem do eletrômetro foi interrompida. 

Os dados referentes a contagem do tempo e a carga total medida, foram lançados na 

planilha, realizando-se no total, um conjunto de 10 medidas. 

Considerando-se que a carga é igual ao produto da corrente pelo tempo (Q = I x t), 

então, é possível calcular o valor da corrente que proporcionou a carga em estudo. 

E L E T R Ô M E T R O 

F O N T E D E 
C O R R E N T E 

© 

C R O N Ô M E T R O 
L i g a r o s i n s t r u m e n t o s 
c o m um c a b o t r iax ia l . 

FIGURA 3.16 - Ligação da fonte de corrente no arranjo de calibração 
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TABELA 3.19 - Modelo de planilha de calibração da fonte de corrente 

NÚMERO DA 

MEDIDA 

CARGA 

(nC) 

TEMPO 

(s) 

FATOR DE 

CALIBRAÇÃO DO 

ELETRÔMETRO 

(nC/u.e) 

CORRENTE 

(A) 

1 40,00 819,63 1,002 4,890E-11 

2 40,00 819,55 1,002 4,890E-11 

3 40,00 819,74 1,002 4,889E-11 

4 40,00 819,66 1,002 4,890E-11 

5 40,00 819,57 1,002 4,890E-11 

6 40,00 819,59 1,002 4,890E-11 

7 40,00 819,57 1,002 4,890E-11 

8 40,00 819,74 1,002. 4,889E-11 

9 40,00 819,74 1,002 4,889E-11 V 

10 40,00 819,71 1,002 4,890E-11 

Média 4,00E+01 819,65 1,002 4,8899E-11 

Desvio Padrão 0 0,077 0 4,595E-15 

6 
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TABELA 3.20 - Características do Resistor RX-1M 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Tensão 1.000 V 

Potência 0,5 Watts 

Coeficiente de Temperatura 500 ppm/°C 

Temperatura ambiente máxima 100°C 

Tolerância 5% 
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CAPÍTULO 4 

4. RESULTADOS 

4.1. IDENTIFICAÇÃO DAS CÂMARAS E ELETRÔMETROS UTILIZADOS 

Nos itens a seguir, os instrumentos utilizados nos ensaios e medições efetuados. Estas 

informações adicionais sobre estes instrumentos, poderão trazer um melhor entendimento das 

tabelas de dados apresentadas neste Capítulo, bem como dos resultados dos ensaios de 

calibrações das câmaras de ionização, dos eletrômetros e dos conjuntos (dosímetros clínicos). 

4.1.1. Relação de Câmaras de Ionização 

A tabela 4.1 apresenta as marcas, modelos, séries e identificações das quatro câmaras 

de ionização selecionadas, que estavam disponíveis no laboratório de calibração do 

LNMRI/IRD, no momento dos ensaios. Para simplificação da tabela, o nomes dos fabricantes 

foram abreviados na Tabela 4.1 da seguinte forma: 

• NE - Nuclear Enterprizes-NE TeclinologyLimited.; 

» PTW - Physikalish-Tecbnishe Werkstätten 

• EXRADIN - Exact Radiation Instrumentation-Exradin. 
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TABELA 4.1 - Relação das câmaras utilizadas nas medidas' 

Câmaras 

No. Identificação Marca Modelo Serie 

1 NE .. .2505-3 4047 

2 PTW N3001 1601 

3 PTW N23333 430 

4 EXRADIN 412 242 

I 

4.1.2. Eletrômetros Utilizados 

Os eletrômetros utilizados nos testes efetuados, tanto nas calibrações elétricas como 

nas calibrações convencionais realizadas no feixe de radiação gama de 6 0 Co, são mostrados na 

Tabela 4.2. Na primeira coluna é apresentado um código para cada eletrômetro e nas colunas 

seguintes a marca, o modelo e o número de série. Os nomes dos fabricantes foram abreviados 

da seguinte forma: 

• KEI - Kethley Instruments; © 

• NE - Nuclear Enterprises- NE Technology Limited; 

• CNMC - CNMC Company, Inc.; 

• PTW - PTW.Freiburg, Physikalish-Technishe Werkstätten; 

• Sun - Sun Nuclear Corporation; 

• SIT-Standard Imaging Inc.; 

• VICT - Victoreen Inc.. 
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Por simplificação as identificações dos eletrômetros apresentados na Tabela 4.2, 

também foram utilizadas nas Tabelas 4.4,4.5,4.6. 

TABELA 4.2 - Tipos, marcas e modelos dos eletrômetros calibrados 

Eletrômetros 

Identificação Marca Modelo Serie 

A KEI 616 284205 

B NE 2570/1 1253 

C NE 2560 212 

D KEI 617 582471 

E KEI 617 582466 

F NE 2502/3 423 

G NE 2560 101 

H CNMC 11 4412 

I PTW UNIDOS 20070 

J SUN 1010 1191001 

L STI CDX2000-A B963122 

M VICT 500 898 

4.2. RESULTADOS OBTIDOS 

Os resultados das calibrações das câmaras, eletrômetros» dosímetros clínicos bem 

como os resultados dos testes realizados na fonte de corrente, são apresentados nos itens a 

seguir. 
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Também são mostradas algumas informações sobre equações e grandezas que foram 

utilizadas, a fim de facilitar a apresentação deste capítulo. 

4.2.1. Calibração das Câmaras 

Os resultados das calibrações das câmaras de ionização, pelo método de componentes, 

apresentados na Tabela 4.3, foram obtidos, conforme já mencionado empregando-se o arranjo 

de calibração do LNMRI/TRD, isto é, no feixe de radiação y do cobalto (6 0Co), pelo método de 

substituição [ 3 , 2 0 ]. 

O ponto de referencia[16] para posicionamento das câmaras no arranjo de calibração, 

correspondeu a uma distância igual a 100 cm entre a fonte e o centro do volume sensível da 

câmara. 

O eletrômetro padrão Nuclear Enterprises (NE) .modelo 2560 foi utilizado nestes 

ensaios, de acordo com os procedimentos apresentados no itens 2.3.2.1 do Capítulo 2. 

Na Tabela 4.3 são apresentados os fatores de calibração obtidos para as câmaras 

avaliadas. A primeira coluna lista as identificações das câmaras; a segunda coluna o fator de 

calibração obtido a partir da Equação 4.1; a terceira apresenta o fator de calibração da câmara 

corrigido pelo fator dc calibração do eletrômetro padrão (F E =1,0008); e na quarta coluna 

exibido o desvio padrão que foi calculado utilizando-se uma planilha eletrônica do programa 

"Excel". 

EQUAÇÃO 4.1 - Fator de calibração da câmara de ionização 

F c = M c p / M c ( F T ) p ) 

• Onde: 
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• F 0 é o fator de calibração em Gray (GY) por Coulomb (C); 

• Mcp é o valor da taxa média de Kerma; 

• Mc é o valor da medida executada com o eletrômetro padrão; 

• FT,P são os fatores de correção (Temperatura e Pressão aplicáveis) (vide Equação 

2.14). 

TABELA 4.3 - Fatores de calibração de componente das câmaras 

Identificação 
Fator de Calibração Fc 

(nGy/nC) 

Fator de Calibração da Câmara 

Corrigido (nGy/nC) 
Desvio Padrão 

1 40,879 40,9117 3.2x10'3 

' 2 48,649 48,6879 4.2x10'3 

3 47,867 47,9053 12.3x10'3 

4 44.851 44.8860 4.2xlQ-3 

4.2.2. Calibração dos Eletrômctros com Fator de Componentes 

Os eletrômetros foram calibrados pelo método de componentes, no arranjo de 

calibração elétrico, conforme explanado nos itens 3.5.1.2 e 3.5.1.3 do Capítulo 3. Os fatores 

de calibração obtidos para estes equipamentos são apresentados na Tabela 4.4. Deve ser 

observado que o desvio padrão destes parâmetros , também foi calculado utilizando-se 

planilha eletrônica. 
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TABELA 4.4 - Resultados da calibração elétrica dos eletrômetros. 

Eletrômetros 

Identificação 

Fator de Calibração 

F E 

(nC/u.e.) 

Desvio Padrão 

A 1,0017 <io-3 

B 24,4442 <io-J 

c 1,0008 <10'3 

D , 0,9993 <io-" 

E' 0,9992 2,3x10"2 

F 0,2136 <10"j 

G 1,0048 <io-J 

H 1,0011 <10*j 

I 0,0199 <10"j 

J 1,0040 <10"J 

L 0,9998 <io-1 

' M 1,0000 <io- j 

4.2.3. Calibração dos Dosímetros com Fator total 

A determinação dos fatores de calibração total dos dosímetros avaliados neste 

trabalho, para posterior comparação com os resultados dos ensaios de calibrações de 
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componentes foi executada utilizando-se tanto o arranjo de calibração elétrica com cargas e 

correntes, como o arranjo de calibração com radiação gama (6 0Co). 

4.2.3.1. Fator de Calibração Total no Arranjo Elétrico 

Conforme já foi citado, os eletrômetros constantes da Tabela 4.2 foram calibrados no 

arranjo de calibração elétrica utilizando cargas e correntes elétricas implementado no 

LNMRI/TRD. O fator de calibração das câmaras, é apresentado na Tabela 4.3. 

Os fatores totais dos dosímetros compostos pelos eletrômetros e câmaras citados foi 

obtido pela composição dos fatores de calibração de componentes do eletrômetro e da câmara 

de ionização conforme descrito na Equação 4.2. 

Fator de calibração total dos dosímetros na calibração elétrica. 

F t = Fc x F E 

Onde: 

• F t é o fator de calibração total é dado em nGy por unidade de escala (u.e); 

• Fc é o fator de calibração de componente da câmara de ionização; 

• F h é o fator de calibração de componente do eletrômetro. 

Os fatores de calibração total calculados pelo produto dos fatores de componentes 

individuais, obtido pelo método de componentes para cada dosímetro, são apresentados na 

Tabela 4.5. 

EQUAÇÃO 4.2 -
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I 

Identificação F t = Fc x F E 

A 40,9813 

B 944,2239 

C 40,9444 

D 40,8831 

E 40,8790 

F 8,7387 

G 41,1081 

H 40,9567 

I 0,8141 

J 45,0664 

L 48,6782 

M 47,9053 ' 

4.2.3.2. Fator de Calíbraoslo Total no Arranjo do 6 0 Co * 

Os dosímetros montados com as cámaras e os eletrômetros mostrados nas Tabelas 4.1 

e 4.2, foram calibrados por substituição1201 no arranjo de calibração de cobalto (^Co) do 

LNMRI/IRD. Na Tabela 4.6 são apresentados os resultados das calibrações efetuadas com 

estes dosímetros. O fator de calibração total do dosímetro foi calculado a partir da 

Equação 4.3 e o desvio padrão foi obtido com o uso de planilha eletrônica. 
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EQUAÇÃO 4.3 - Fator de calibração total do dosímetro com radiação gama (6 0Co). 

F t=M c p /M c 

Onde: 

• F t é o fator de calibração em Gray (GY ou R) por unidade de escala (u.e). 

• Mcp é o valor da taxa média de Kerma (Gy) 

• Mo é o valor da medida executada com o eletrômetro padrão (K ou X) 

Os dosímetros formados com as câmaras e eletrômetros, da Tabela 4.6, conforme 

anteriormente citado, estão apresentados com a mesma identificação dos eletrômetros (letras 

de "A" até "M"), não havendo permutações entre câmaras e eletrômetros durante os testes 

executados nos dois arranjos de calibração, ou seja, os conjuntos de câmaras e eletrômetros 

são fixos e iguais para efeito de calibração nos dois arranjos de calibração. Esta situação 

evitou a criação de uma nova identificação para os novos dosímetros formados com os seus 

respectivos componentes, bem como possíveis trocas entres os diversos conjuntos. 

TABELA 4.6 - Resultados da calibração pelo método do fator total ( C o ) 

Dosímetros ^ 

Identificação 
Fator calibração total F t 

(nGY/ue) 
Desvio Padrão 

A 41,0074 1,1x1 O*3 

B 946,1503 0,1x10'3 

C 40,8790. 56,5x10'3 

D 40,7999 1,6x10'3 

E 40,8000 1,2x10"3 

F 8,7647 10,9x10'3 

G 41,176 15,2x10'3 

H 40,9660 3,2x110"3 

I 0,8133 94,5x10'3 

J 44,9519 1,0x10'3 

L 48,5497 2x10"3 

M 47,8375 1,4x10° 
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4.2.4. Comparação entre os Valores de Fatores Totais 

A comparação entre os valores dos fatores totais obtidos nos dois métodos, é 

apresentada na Tabela 4.7. 

TABELA 4.7 - Comparação entre os valores do fator total 

Fator Total de Calibração dos Dosímetros (nGy/u.e) 

Identificação Por Componentes Conjunto 
Diferença 

(%) 

A 40,9813 41,0074 0,0638 

B 994,2239 946,1510 0,9979 

C 40,9444 40,8790 0,1598 

D 40,8831 40,7999 0,2034 

E 40,8790 40,8000 0,1932 

F 8,7387 8,7647 -0,2971 >. 

G 41,1081 41,1760 -0,1652 

H 40,9567 40,9660 -0,0227 

I 0,8141 0,8133 0,1035 

J 45,0664 44,9519 0,2541 

L 48,6782 48,5497 0,2639 

M 47,9053 47,8375 0,1415 
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Na Tabela 4.7 a diferença percentual encontrada entre fatores de calibração foi avaliad 

com base no valor da calibração realizada no arranjo de calibração com radiação gama ( 6 0Co). 

Na Quarta coluna desta tabela, são apresentados os valores destas diferenças percentuais. A 

comparação entre os dois métodos de calibração, objetivou verificar se a padronização de 

cargas e correntes para calibração elétrica de eletrômetros contribuiria para o aumento das 

incertezas de calibração dos dosímetros clínicos. 

Maiores detalhes sobre as incertezas dos arranjos de calibração e da fonte de corren te 

serão apresentados na seção 4.4 deste Capítulo. 

4.3 FONTE DE CORRENTE PARA CONTROLE DE QUALIDADE DE 

ELETRÔMETROS. 

Os resultados dos testes realizados nas duas fontes de corrente que foram construídas 

são mostradas no Apêndice 2. Nos itens seguintes, serão analisados e comparados somente os 

dados referentes aos testes que foram conduzidos na temperatura de 20°C e umidade relativa 

de 80%. Estas condições ambientais foram selecionadas como critério de escolha da melhor 

fonte de corrente, principalmente porque a umidade relativa é o parâmetro que mais influência 

os resultados das medições. Além disso, tais fontes irão ser utilizadas em países tropicais onde© 

uma umidade relativa alta pode ser encontrada. 

Não foram aplicados critérios para a escolha de parâmetros elétricos das fontes, pois, 

os dois circuitos construídos eram eletricamente idênticos e satisfaziam plenamente as 

necessidades impostas para este tipo de aplicação (precisão do resistor e da fonte de tensão, 

principais partes do circuito elétrico da fonte de corrente). 
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4.3.1. Fonte de Corrente - FCR1 

Um conjunto de seis medidas foi realizado para as diferentes condições ambientais de 

temperatura (20,30,40°C) e umidade relativa(40, 50,80%) dos ensaios. 

Os resultados dos testes de temperatura e umidade realizados com o primeiro modelo 

da fonte de corrente, FCR1, em uma câmara climática, são listados nas Tabelas 4.8 e 4.9. 

Nestas tabelas, K/2 indica a metade do valor da temperatura, em Kelvin , do bloco no qual 

está contido o resistor de 50GQ. Nas segunda coluna, são mostradas a corrente média de saída 

em pA, para cada evento. Na quarta coluna é exibido o desvio padrão da corrente de saída da 

fonte. 

Nas Figuras 4.1 e 4.2 pode ser observado o comportamento desta fonte de corrente 

com a temperatura e umidade relativa nas faixas citadas. 

TABELA 4.8 - Resultados dos testes da fonte FCR1 a 20°C e variando a umidade relativa 

Fonte de Corrente FCR1 - 20°C 

Umidade Relativa 

(%) 

Corrente de Saída 

(PA) 

Temperatura 

(K/2) 
Desvio Padrão 

40 48,762 148,329 <io- 3 

50 48,784 147,237 <10 - 3 

80 48,715 148, 363 <io- J 
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TABELA 4.9 - Resultados dos testes da fonte FCR1 em 80% de umidade relativa e variando a 

temperatura 

Fonte de Corrente FCR1 - 80% 

Temperatura 

(°C) 

Corrente de Saída 

(pA) 

Temperatura 

(K/2) 
Desvio Padrão 

20 48,715 148,363 <io-3 

30 48,940 152,058 <io-3 

40 49,075 154,890 <io-J 

49,41 

49,2-
y=0,18x+43^5 

Etaad3enod303% 

? 49-

§48,8-

o4S,6-

43,4-
48,715 

49,075 
Iirfiar(W%UrickfeRJdivà) 

482- > 482-

20 30 

TaipacíuagasCdãiB 

40 
i 

FIGURA 4.1 - Comportamento da fonte FCR1 com a umidade relativa a 20°C 
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48,784 

48,715 

BarradeEíTodeO,l% 

•20 graus Celsius 

• Linear (20 graus Celsius) 

40 50 80 

Umidade Relativa (%) 

FIGURA 4.2 - Comportamento da fonte FCR1 com temperatura e 80% de umidade relativa 

4.3.2. Fonte de Corrente - FCR2 

Nos testes com a fonte de corrente FCR2, foram utilizadas as mesmas condições 

ambientais de temperatura e umidade relativa mencionadas no item 4.3.1. Os resultados destes 

testes são mostrados nas Tabelas 4.10 e 4.11. Estes dados representam a média de dez© 

medições nas temperaturas de 20, 30, 40 °C com 40, 50 e 80% de umidade relativa. K/2 nas 

mencionadas tabelas indica a metade do valor da temperatura, em Kelvim, do bloco no qual 

está contido o resistor de 50GQ. O comportamento desta fonte de corrente com a temperatura 

e umidade relativa pode ser observado nas Figuras 4.3 e 4.4. 
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TABELA 4.10 - Resultados dos testes da FCR2 a 20°C e variando a umidade relativa 

Fonte de Corrente FCR2 - 20°C 

Umidade Relativa 

(%) 

Corrente de Saída 

(pA) 

Temperatura 

(K/2) 
Desvio Padrão 

40 48,670 146,70 2,173E-02 

50 48,673 146,49 2,740E-02 

80 49,262 148,00 2,250E-02 

TABELA 4 . 1 1 - Resultados dos testes da fonte FCR2 em 80% de umidade relativa e variando 

* a temperatura 

Fonte de Corrente FCR2-80% 

Temperatura 

(°C) 

Corrente de Saída 

(PA) 

Temperatura 

(K/2) 
Desvio Padrão 

20 49,262 148,05 2,25E-02 

30 50,068 152,50 2,25E-02 

40 53,890 158,00 2,25E-02 

104 



49,5 

< 49 

g 
o 48,5 

48 

Barra de erro 0,1% 
y = 0,296x +48,276 J E ^ ^ 

49,262 
Linear (20 graus 
Celsius) 

: 48,67 48,673 

i i I 

40 50 80 

Umidade Relativa (%) 

FIGURA 4.3 - Comportamento da fonte FCR2 com a umidade relativa e a 20°Ç 
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FIGURA 4.4 - Comportamento da fonte FCR2 com a temperatura e umidade relativa de 80% 
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4.4. CÁLCULOS DE INCERTEZAS WWW 

0 cálculo das incertezas das medições efetuadas nos arranjos de calibração, é 

apresentado nos itens a seguir. No Apêndice 3 é apresentado de forma sucinta a expressão 

geral que foi utilizada para a análise e cálculo das incertezas das medições efetuadas nos 

arranjos de calibração, bem como as medições realizadas na fonte de corrente FCR1. Neste 

Apêndice são apresentadas informações adicionais sobre valores dos fatores k utilizados para 

a determinação do nível de confiança dos resultados das medições, as equações de propagação 

das incertezas, e etc. 

As incertezas totais serão sempre expressos relativamente em valores percentuais por 

ser a forma mais fácil de apresentação e de cálculo. 

4.4.1. Incertezas do Arranjo de Calibração de um SSDL 

A Tabela 4.12 apresenta as incertezas combinadas e expandida de um Laboratório 

Secundário típico1-33. Nesta tabela são exibidas as incertezas do arranjo, do instrumento 

calibrado, bem como do arranjo mais a do instrumento. Também pode ser observado, os 

valores das incertezas do tipo A, calculadas estatisticamente, e das incertezas do tipo B © 

(instrumentos e acessórios) que contribuem para a incerteza total. 
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TABELA 4.12 - Incertezas de um laboratório de Calibração Secundário típico 

FATORES DAS INCERTEZAS 
INCERTEZAS 

TIPO A (%) 

INCERTEZAS 

TIPO B(%) 

Eletrômetro 

Secundário 

Leitura da escala 

Perda Recombinação 

Fuga 

Radiação de fundo 

Dependência energética 

0,35 0,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,1 

Calibração do 

Instrumento 

Leitura da escala 

Perda Recombinação 

Fuga 

Radiação de fundo 

0,5 0,0 

0,1 

0,2 

0,0 

Ambos 

Instrumentos 

Distância 

Tempo do diafragma 

"shutter" 

Densidade do ar 

Não homogeneidade do 

campo 

0,3 

0,2 

0,2 

0,01 

0,0 

Soma quadrática 0,6 0,5 

Incerteza Combinada 0,8 

Incerteza Expandida (k=2) 1,6 
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4.4.2. Incerteza na Calibração da Câmara de Ionização 

A tabela 4.13 mostra as incertezas combinadas e expandidas envolvidas na calibração 

de uma câmara de ionização í 3l Sendo assim, a incerteza do instrumento calibrado pode ser 

considerada como sendo a incerteza combinada da calibração da câmara no Laboratório 

Secundário, isto é, 0,6%. Como a câmara foi calibrada no arranjo de calibração do 

LNMRI/IRD, alguns dados da laboratório secundário da Tabela 4.12 podem ser utilizados 

análise. 

TABELA 4.13 - Incerteza na calibração da câmara de Ionização 

FATORES DAS INCERTEZAS 
INCERTEZAS 

TIPO A (%) 

INCERTEZAS 

TIPO B(%) 

Calibração do 

Instrumento 

(câmara) 

Leitura da escala 

Perda Recombinação 

Fuga 

Radiação de fundo 

0,5 0,0 

0,1 

0,2 

0,0 

Soma quadrática 0,5 0,2 

Incerteza Combinada 0,6 

Incerteza Expandida (k=2) 1,2 

© 

4.4.3. Incertezas do Arranjo de Calibração Elétrico 

A Tabela 4.14 exibe as incertezas do arranjo de calibração elétrico que foram 

estimadas com base, apenas nas incertezas do tipo B dos instrumentos que compuseram o 
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referido arranjo. As incertezas do tipo A não foram avaliadas, pois, não foram executadas 

medidas do valor do capacitor . O valor da capacitancia do capacitor e a sua incerteza foi 

determinada a partir do seu certificado de calibração, as outras foram obtidas das 

especificações do fabricante. 

TABELA 4.14 - Incertezas do arranjo da calibração elétrica 

Instrumentos Incertezas Tipo B(%) 

Capacitor Quadtech 1404 6,3x1o-4 

Voltímetro K2000 35x1o - 4 

Soma quadrática 5,0xl0- 3 

Incerteza Combinada . 0,05x10'2 

Incerteza Expandida (k=2) 0,118x10'2 

4.4.4. Incertezas no Fator Total obtido na Calibração por Componentes 

A determinação das incertezas do fator de calibração total, foi conduzida a partir das^ 

incertezas do arranjo de calibração elétrica (vide Tabela 4.14) e das incertezas envolvidas na 

calibração da câmara de ionização (vide Tabela 4.13). 

Os valores percentuais das incertezas totais do fator de calibração total obtido no 

arranjo de calibração elétrica, a partir dos fatores de componentes do dosímetro, estão 

mostradas na Tabela 4.15. Na determinação destas incertezas considerou-se, também, a 

propagação das incertezas dos componentes do dosímetro. No Apêndice 3 é apresentado o 

procedimento utilizado para o cálculo da incerteza propagada. 
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TABELA 4.15 - Incertezas da calibração de dosímetros na calibração por componentes 

Fatores de Incertezas Incertezas tipo A(%) Incertezas tipo B(%) 

Calibração da Câmara de Ionização 

(Calibração Convencional) 0,5 
0,3 

Calibração do Eletrômeto 

(Calibração Elétrica) 0,1 
0,5x10"2 

Soma quadrática 0,5 0,3 

Incerteza Combinadas 0,6 

Incerteza Expandida (k=2) 1,2 

4.4.5. Determinação das Incertezas da Fonte de Corrente (FCR1) 

A determinação das incertezas relativas a medida da corrente, foi realizada com base 

nas incertezas do eletrômetro e do cronometro utilizados nos ensaios. As incertezas associadas 

à fonte de corrente são apresentadas Tabela 4.16. Foi considerando nos cálculos, como faixa 

de corrente, àquela utilizada durante as medições com o eletrômetro. 
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TABELA 4.16 - Incertezas associadas à fonte de corrente 

Instrumentos Incertezas Tipo A(%) Incertezas Tipo B(%) 

Eletrômetro 35614 0,1 0,4 

Cronometro 0,5 

Soma quadrática . 0,1 0,6 

Incerteza Combinada 0,6 

Incerteza Expandida (k=2) 1.2 

4.4.6. Nível de Confiança das Incertezas Calculadas'3 5 , 3 6 1 

Considerou-se a distribuição de Gauss para determinar-se o intervalo de confiança, 

expresso como o produto do desvio padrão da amostra pelo fator k. Os valores de k para o 

nível de confiança desejado podem ser encontrados no Apêndice 3. Neste trabalho foi adotado 

um nível de confiança de 95,45%. 

4.4.7. Discussão 

4.4.7.1. Incertezas da Calibração Convencional 

Individualmente, a leitura da escala dos equipamentos é o fator que mais contribui na 

composição da incerteza total deste método de calibração junto com o posicionamento da 

câmara no arranjo de calibração. 
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Convém mencionar que a incerteza total deste método é superior, cerca de 25%, que a 

incerteza combinada do método por componentes. 

4.4.7.2. Incertezas da Calibração da Câmara 

Individualmente a incerteza do tipo A, especificamente a leitura da escala e a incerteza 

do posicionamento, são as que mais contribuíram na composição da incerteza combinada da 

calibração da câmara de ionização. 

4.4.7.3. Incertezas do Arranjo de Calibração Elétrico 

As incertezas das medições realizadas com o voltímetro, utilizado no arranjo de 

calibração elétrico, foram as que mais contribuíram na incerteza combinada deste arranjo. 

As incertezas do tipo A envolvidas na calibração elétrica dependem dos tipos de 

eletrômetros. Por isso, só serão consideradas por ocasião da calibração elétrica destes 

equipamentos. 

4.4.7.4. Incertezas da Calibração por Componentes 

Semelhante ao que foi descrito anteriormente, as incertezas do tipo A, envolvidas na 

calibração dos dosímetros clínicos, são as que mais contribuem na incerteza total do método 

de calibração por componentes. Individualmente, as incertezas da calibração da câmara de 

ionização são maiores que as do eietrômetro. 
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4.4.7.5. Fontes de Corrente Elétricas Construídas 

A fonte de corrente FCR1 apresentou o melhor desempenho nos testes efetuados. A 

20°C e com a umidade relativa variando de 40 a 80%, esta fonte apresentou um desvio de 

corrente de aproximadamente 0,1%. De 20 a 40°C e com 80% de umidade relativa o desvio 

da corrente da mesma é inferior a 0,1 %. 

Nestas mesmas condições ambientais, os desvios de corrente apresentado pela fonte de 

corrente FCR2 foram iguais a 1,2% e 1%, respectivamente. Em função desses valores 

maiores, a fonte de corrente FCR2 foi descartada. 
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CAPÍTULO 5 

5. CONCLUSÕES 

5.1. COMPARAÇÃO ENRE OS RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO 

CONVENCIONAL E POR COMPONENTES 

As diferenças, máximas e mínimas, entre os resultados dos ensaios de calibração 

realizados utilizando-se os métodos convencional e por componentes, 1% e 0,02% 

respectivamente, ficaram dentro do esperado para as condições que foram executados. Esta 

comparação permitiu avaliar, como esperado, que a calibração elétrica não aumenta a 

incerteza total do processo de calibração. 

As incertezas obtidas para o método de calibração por componentes indicam que as 

mesmas são mais influenciadas, na composição do fator total, pela incerteza da calibração da 

câmara, tendo em vista que a incerteza combinada do arranjo elétrico é, pelo menos, cerca de 

duas ordens de grandeza menor que a incerteza combinada da calibração da câmara. 

As incertezas das calibrações que foram obtidas para o conjunto e para a câmara 

ficaram dentro da faixa de valores previstos para um SSDL (LMNRI) típico, isto é, 0,8% t l 6 í . 

5.2. PADRONIZAÇÃO DE CARGAS E CORRENTES ELÉTRICAS 

Os resultados encontrados para a calibração elétrica mostram que a padronização de 

cargas e correntes elétricas, proposta neste trabalho, é viável e pose ser implantada para a 
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calibração dos eletrômetros, possibilitando a calibração por componentes dos dosímetros 

clínicos. 

As vantagens advindas deste método de calibração já foram enumeradas nos Capítulos 

anteriores. 

5.3. CONTROLE DE QUALIDADE DE DOSÍMETROS CLÍNICOS 

A estabilidade de corrente com a temperatura e com a umidade relativa, apresentada 

pela fonte de corrente FCR1, possibilitará que a mesma seja utilizada para um programa de 

controle de qualidade de dosímetros clínicos que poderá ser viabilizado entre o Laboratório 

Secundário (LNMRI/IRD)-Q os usuários de serviços de radioterapia. 

5.4. ESTUDOS FUTUROS ADICIONAIS 

Recomenda-se que estudos futuros adicionais sejam conduzidos visando a avaliação 

dos parâmetros elétricos que mais influenciam nos resultados da calibração por componentes 

dos eletrômetros. Estes parâmetros são, também, influenciados pelos erros sistemáticos 

ocasionados pelas medidas efetuadas pelo operador. © 

Com a automação dos arranjos de medidas, possivelmente, os erros e as incertezas 

finais do processo de calibração irão diminuir, considerando que os erros de medições 

executadas em um sistema automatizado, devem ser, provavelmente, menores do que aqueles 

efetuados no processo manual. 

Sugere-se, também, que os procedimentos adotados na padronização de cargas e 

correntes elétricas, apresentados neste trabalho, sejam implementados de um modo 
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sistemático para possibilitar a automação da calibração por componentes, em escala de rotina, 

no LMNÍÜ/IRD. 
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APÊNDICE 1 

Al. AMPLIFICADORES OPERACIONAIS 1 3 9' 4 0 4 1 1 

Os amplificadores operacionais são desenvolvidos com dispositivos semicondutores e 

quando interligados através de acoplamentos diretos, apresentam alto ganho de tensão ou 

corrente. Estes amplificadores podem ser realimentados negativamente a fim proporcionar 

uma ótima estabilidade e um melhor controle do sinal de saída, em relação ao de entrada. A 

origem do nome desses amplificadores deve-se ao fato de que estes dispositivos foram muito 

usados, no passado, como • amplificadores de sinal, com o objetivo de efetuar operações 

matemáticas, tais como adição, subtração, integração e geração de funções complexas e etc. 

Como efetuavam estas operações, ficaram então conhecidos como amplificadores para 

operações, ou simplesmente amplificadores operacionais. 

Estes amplificadores podem ser confeccionados com componentes discretos ou com 

circuitos integrados, ou mesmo com a combinação dos dois. Na maioria dos casos, os mesmos 

apresentam um amplificador diferenciai na sua entrada seguido de alguns outros circuitos 

amplificadores, conformadores e deslocadores de nível de sinal. 

O ganho de tensão de malha aberta de tais dispositivos podem alcançar valores 

maiores do que 10õ. A faixa de freqüência de operação destespode variar desde um sinal de 

corrente continua até milhões de hertz, sendo só limitado pela largura da banda passante. 

Um amplificador operacional ideal apresenta ganho infinito, impedância de entrada 

infinita e de saída nula, tempos de subida e descida nulos, largura de faixa infinita, além de 

ser insensível frente às variações e ondulações da fonte de alimentação. Na prática, estas 

condições ideais não são observadas. 
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A Figura A l . l mostra a representação mais utilizada de um amplificador operacional. 

Nesta figura as entradas Ei e E2, denominadas não inversora e inversora, respectivamente, são 

as entradas diferenciais, que no caso do amplificador operacional, tais tensões são subtraídas 

uma da outra fornecendo, assim, a tensão de diferença Ed. A relação entre o sinal de saída E 0 e 

o sinal diferença Ea fornece o fator de amplificação, A, ou ganho do amplificador. Quando é 

necessário um circuito de alta impedância de entrada, alto ganho e baixo nível de saída, 

utiliza-se transistores de efeito de campo ("Fet" ou "Mosfet") nos circuitos de entrada. 

Como um amplificador operacional real apresenta diferenças nos seus componentes© 

individuais, a sua saída não apresenta valores nulos quando a sua entrada é levada a um 

potencial, também, nulo. Esta condição é conhecida como tensão de deslocamento de entrada 

(input offset voltage), ou seja, existe um desequilíbrio nos circuitos simétricos de entrada do 

amplificador que gera uma tensão deslocada na saída devido ao fator de amplificação do 

mesmo. Esta tensão de deslocamento pode ser definida como sendo a tensão que deve ser 

aplicada na entrada para se reduzir a tensão de saída a zero. Esta correção, normalmente, é 

Eo-A.( -Ed) 

FIGURA A l . l - Símbolo e sinais de um amplificador operacional 
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aplicada através do equilíbrio da tensão era dois terminais específicos existentes para este fim 

(terminais de compensação de deslocamento ('offset'). 

Outro parâmetro importante no amplificador operacional é a corrente de polarização 

de entrada ('input bias current'), que é fornecida pelo fabricante, e representa a corrente 

mínima que pôde ser alcançada (função do aquele estágio de desenvolvimento da tecnologia 

de fabricação daquele circuito). E necessário ao projetista escolher este parâmetro com 

bastante cautela, pois dependendo da configuração do circuito, esta corrente de deslocamento 

de entrada pode ficar maior que o valor esperado, provocando desequilíbrio na tensão de 

polarização e, conseqüentemente, na saída. O valor especificado desta corrente é igual à 

média das duas correntes de deslocamentos da entradas devido que os transistores presentes 

nas entradas não possuem • características idênticas de fabricação. Esta correntes estão 

representadas na Figura Al . 2 . 

6 

FIGURA A l . 2 - Correntes de deslocamento na entrada do amplificador. 

Como as correntes (Ibi - ta) de deslocamento de entrada não são iguais em um circuito 

real, elas produzem um deslocamento da tensão de saída pela variação das correntes de saída 

(loi - I02), mesmo na ausência de sinal de entrada. Dessa forma as corrente de polarização 

devem ser corrigidas para que uma tensão nula na entrada, ocasione uma tensão nula de saída. 
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Na maior parte dos circuitos dos eletrômetros é utilizada a configuração do 

amplificador operacional, chamada de amplificador inversor. 

Esta denominação do amplificador significa que a entrada não inversora está no 

potencial de referência (terra) para a entrada de sinal e, a entrada inversora, é a entrada onde 

será aplicado o sinal a ser medido. A razão entre o resistor de realimentação negativa e a 

resistência de entrada que define o ganho do amplificador, conforme mostrado na Figura 

A1.3. 

1 

El • R l 

• 1 1 ( 1 1 • 

R2 

Eo 

> 9 

E2 

Eo=-A(R2/Rl) 

FIGURA Al.3 - Configuração de um amplificador Operacional inversor' 

Considerando que o ganho alto e que a realimentação negativa do amplificador tende a 

fazer com que as tensões da entrada inversora e não inversora tendam para um valor igual, e 

ainda que, a tensão da entrada inversora seja maior que a da outra entrada, a tensão de saída 

será negativa. Esta tensão negativa será realimentada para a entrada através do resistor R2 que 

se opõe a esta, diminuindo, então, a tensão da entrada não inversora e quanto maior a 

realimentação, menor será a tensão desta entrada. No limite quando o ganho for infinito, esta 

entrada será igual a zero. Por causa deste efeito, este comportamento do circuito da 

realimentação é um ponto de terra virtual. Como também, não flui corrente para dentro de um 
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amplificador devido à impedância infinita de entrada, pode-se concluir que no ponto de união 

dos resistores RI e R2 a corrente será igual a li = - I2, conforme está representado na 

Figura Al .4. 

FIGURA A1.4 - Representação do 'terra virtual' no amplificador operacional. 

Existe, também, a configuração de amplificador não inversor, que segue as mesmas 

regras da configuração não inversora, com a diferença de que a entrada E t e a malha de 

realimentação Ri e R 2 são levadas para o potencial de referência, e o sinal é aplicado entre a 

entrada não inversora e a de referência. A tensão de saída de um amplificador operacional não 

inversor pode ser calculada a partir da Equação ALI. 

EQUAÇÃO ALI - Tensão de saída de um amplificador operacional não inversor 

Eo = A.ÇRa.-.Rf1) 

A topologia de circuito aprsentada na Figura Al .3 pode ser modificada, de forma que 

o resistor R2 seja substituído por um capacitor tendo-se, então, um circuito integrador. Por 
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outro lado, mantendo-se o resistor R2 e substituindo-se o resistor Ri por um capacitor, Ter-se-

ia um circuito diferenciador. 

Outra configuração também utilizada no casamento de impedâncias, entre circuitos é a 

do amplificador seguidor de tensão. Nesta configuração é aplicado na entrada não inversora 

que está no potencial de referência, conforme apresentado na Figura Al.5. Neste caso, a saída < 

segue o sinal da entrada. Assim, o circuito transforma uma alta impedância de entrada em um 

uma baixa impedância de saída. Como neste amplificador o resistores de realimentação e de 

entrada foram substituídos por um curto, a tensão de saída do amplificador segue a tensão de 

entrada sendo o ganho unitário (A=l) em razão de Ri=R2. Como Ri=R2, implica em que 

A=l, e a tensão de saída poderá ser'calculada utilizando-se a Equação A l .2. 

Equação Al.2 - Tensão de saída em função do ganho do amplificador não inversor 

E o = E i . A = Ei 

E l 

o ò 

o 

E2 

FIGURA Al.5 - Configuração de um amplificador operacional seguidor 
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Tanto os amplificadores operacionais com realimentação negativa, como os 

seguidores, tem grande utilização nos circuitos de entrada dos eletrômetros e estes 

amplificadores podem ser considerado a parte mais importante deste instrumento. 

< 
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APÊNDICE 2 

A2. RESULTADOS DAS MEDIÇÕES NAS FONTES FCR1 E FCR2 

Neste Apêndice serão apresentados os resultados dos testes executados nos dois 

protótipos da fonte de corrente construídas em condições ambientais proporcionadas por uma 

câmara climática. Durante os testes dos mencionados protótipos evitou-se a condensação de 

vapor de água durante os ensaios, de tal forma que, os parâmetros ambientais, temperatura e 

umidade relativa, variavam do valor menor para o maior. Com estes cuidados durante os 

testes não houve condensação de vapor de água no interior da câmara e nem no interior das 

caixas das fontes de corrente, durante os testes. 

A2.1. RESULTADOS DAS MEDIDAS EFETUADAS NA FONTE DE CORRENTE 

FCR1 

As tabelas seguintes apresentam os resultados obtidos nos testes realizados na fonte de 

corrente FCR1. Nestas tabelas, I é a corrente em pico Ampere, T(K/2) é temperatura em 

Kelvin do interior do bloco que contem o resistor, e T(C) é a temperatura da câmara climática 

em graus Celsius. As médias e os desvios padrão apresentados foram calculados útilizando-se 

planilha eletrônica ("Excel") com o auxílio da planilha de cálculo Excel do Windows. 
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TABELA A2.1 - Dados da FCR1 para temperatura de 20°C e 40% de U.R 

MEDIDA I(pA) T(K/2) T(°C) 

1 48,762 148,329 20,5 

2 48,763 148,329 20,5 

•3 48,763 148,329 20,4 

4 48,762 148,329 20,5 

5 48,762 148,329 20,4 

6 48,762 148,329 20,5 

MEDIA 48,762 148,329 20,4 

DESVIO PADRÃO <0,001 <0,001 0,1 

TABELA A2.2 - Dados da FCR1 para temperatura de 30°C e 40% de U.R 

MEDIDA I(pA) T(K/2) T(°C) 

1 48,958 152,385 30,6 

2 48,959 152,383 30,3 

3 48,958 152,381 30,4 

4 48,958 152,386 30,6 

5 48,959 152,386 30,6 

6 48,958 152,384 30,6 

MEDIA 48,9583 152,384 30,5 

DESVIO .PADRÃO 0,005 0,002 0,1 
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TABELA A2.3 - Dados da FCR1 para temperatura de 40°C e 40% de U.R 

MEDIDA I(pA) T(K/2) T(°C) 

1 49,076 154,043 ., 40,4 

2 49,076 154,045 40,4 

3 49,076 154,047 40,4 

4 49,077 154,045 40,4 

5 49,076 154,045 40,3 

6 49,077 154,045 40,3 

MEDIA 49,076 154,045 40,3 

DESVIO PADRÃO 0,005 0,001 0,1 

TABELA A2.4 - Dados da FCR1 para temperatura de 20°C e 50% de U.R 

MEDIDA I(pA) T(K/2) T (°C) 

1 48,784 147,237 20,1 

2 48,784 147,237 20,1 

3 48,784 147,237 20,0 

4 48,784 147,237 20,3 

5 48,785 147,237 20,1 

6 48,784 147,237 20,1 

MEDIA 48,784 147,237 20,1 

DESVIO PADRÃO 0,0004 0,0000 0,1 
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TABELA A2.5 - Dados da FCR1 para temperatura de 30°C e 50% de U.R 

MEDIDA I ( p A ) TÇK/2) T ( ° C ) 

1 48,957 152,366 30,4 

2 48,958 152,366 30,5 

3 48,957 152,366 30,4 

4 48,958 152,365 30,4 

5 48,957 152,364 30,5 

6 48,957 152,365 30,4 

MEDIA 48,957 152,365 30,4 

DESVIO 

PADRÃO 
0,005 0,008 0,1 

TABELA A2.6 - Dados da FCR1 para temperatura de 40°C e 50% de U.R 

MEDIDA I ( p A ) T(K/2) T ( ° C ) 

1 49,082 156,096 40,3 

2 49,081 156,095 40,2 

3 49,082 156,097 40,2 

4 49,082 156,097 40,2 

5 49,083 156,096 40,3 

6 49,082 156,096 40,3 

MEDIA 49,082 156,096 40,2 

DESVIO PADRÃO 0,006 0,008 0,1 
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TABELA A2.7 - Dados daFCRl para temperatura de 20°C e 80% de U.R 

MEDIDA I(pA) T(K/2) T(°C) 

1 48,715 148,363 20,6 

2 48,716 148,361 20,5 

3 48,716 148,363 20,6 

4 48,716 148,363 20,6 

5 48,715 148,365 20,5 

6 48,715 148,364 20,6 

MEDIA 48,715 148,363 20,5 

DESVIOPADRÃO 0,005 0,002 0,1 

TABELA A2.8 - Dados da FCR1 para temperatura de 30°C e 80% de U.R 

MEDIDA I(pA) T(K/2) T(°C) 

1 48,940 152,059 30,4 

2 48,940 152,059 30,5 

3 48,940 152,058 30,5 

4 48,940 152,059 30,4 

5 48,940 152,058 30,4 

6 48,940 152,059 30,4 

MEDIA 48,9400 
152,058 

7 
30,4333 

DESVIO PADRÃO 0,0000 0,0005 0,0516 
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TABELA A2.9 - Dados da FCR1 para temperatura de 40°C e 80% de U.R 

MEDIDA I(pA) T(K/2) T(°C) 

1 49,075 154,880 40,5 

2 49,076 154,890 40,4 

3 49,076 154,890 40,4 

4 49,075 154,890 40,5 

5 49,075 154,890 40,5 

6 49,076 154,900 40,5 

MEDIA 49,075 154,890 40,4 

DESVIO PADRÃO 0,001 0,063 0,1 

A2.2 DADOS DAS MEDIDAS DA FONTE DE CORRENTE FCR2 

Os dados das medidas da fonte FCR2 , como as da fonte anterior estão listados nas 

tabelas a seguir e as descrições das colunas das tabelas são as mesmas das tabelas anteriores. 

Nestas medições durante os testes executados neste protótipo a condensação de vapor 

de água durante às experiências também não foi permitida, para tal as variações dos 

parâmetros escolhidos variavam sempre da temperatura mais baixa para a mais alta bem 

como do menor valor de umidade relativa para o maior. Com estes cuidados durante os testes 

não houve condensação de vapor de água no interior da câmara e nem no interior das caixas 

das fontes de corrente. 
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TABELA AZ 10 - Dados da FCR2 para temperatura de 20°C e 40% de U.R 

MEDIDA I(pA) TÇK/2) T(°C) 

1 48,698 146,7 20,0 

2 48,670 146,7 20,0 

3 48,667 146,7 20,0 

4 48,672 146,7 20,0 

5 48,671 146,7 20,0 

6 48,715 146,7 20,0 

7 48,662 146,7 20,0 

8 48,659 146,7 20,0 

; 9 48,631 146,7 20,0 

10 48,656 146,7 20,0 

MEDIA 48,670 146,7 20,0 

DESVIO PADRÃO 0,020 >0,1 >0,1 

TABELA A2.11 - Dados da FCR2 para temperatura de 30°C e 40% de U.R 

MEDIDA I(pA) T(K/2) T(°C) 

1 49,076 151,9 30,2 
2 49,061 151,8 30,2 
3 49,064 151,8 30,2 
4 49,122 151,8 30,2 
5 49,072 151,9 30,2 
6 49,069 151,8 30,2 
7 49,049 151,8 30,2 
8 49,063 151,9 30,2 

9 49,076 151,8 30,2 
10 49,170 151,9 30,2 

MEDIA 49,082 151,8 30,2 
DESVIO PADRÃO 0,030 0,4 • >0,1 
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TABELA A2.12 - Dados da FCR2 para temperatura de 40°C e 40% de U.R 

MEDIDA I(pA) T(K/2) T(°C) 

1 49,302 157,5 40,2 
2 49,304 157,5 40,2 
3 49,306 157,5 40,2 
4 49,313 157,5 40,2 
5 49,306 157,5 40,2 
6 49,307 157,5 40,2 
7 49,309 157,5 40,2 
8 49,309 157,5 40,2 
9 49,307 157,5 40,2 
10 49,299 157,5 40,2 

MEDIA 49,306 157,5 40,2 
DESVIO .PADRÃO 0,040 >0,1 >0,1 

TABELA A2.13 - Dados da FCR2 para temperatura de 20°C e 50% de U.R 

MEDIDA I(pA) T(K/2) T (°C) 

1 48,654 146,5 20,0 
2 48,671 146,4 20,0 
3 48,644 146,5 20,0 
4 48,665 146,5 20,0 
5 48,682 146,5 20,0 
6 48,732 146,5 20,0 
7 48,644 146,5 20,0 
8 48,683 146,5 20,0 
9 48,707 146,5 20,0 
10 48,649 146,5 20,0 

MEDIA 48,673 146,4 20,0 
DESVIO 

.PADRÃO 
0,030 0,030 >0,1 
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TABELA AZ 14 - Dados da FCR2 para temperatura de 30°C e 50% de U.R 

MEDIDA I(pA) T(K/2) T(°C) 

1 48,978 151,9 30,0 
2 48,975 151,9 30,0 
3 48,976 151,9 30,0 
4 48,975 151,8 30,0 
5 48,982 151,9 30,0 
6 48,971 151,9 30,0 
7 48,976 151,9 30,0 
8 48,977 151,9 30,0 
9 48,977 151,9 30,0 
10 48,975 151,9 30,0 

MEDIA 48,976 151,9 30,0 
DESVIO.PADRA 

0 
0,003 0,03 >0,1 

TABELA A2.15 - Dados da FCR2 para temperatura de 40°C e 50% de U.R 

MEDIDA I(pA) T(K/2) T (°C) 

1 49,302 157,5 20 
2 49,304 157,5 20 
3 49,306 157,5 20 
4 49,313 157,5 20 
5 49,306 157,5 20 
6 49,307 157,5 20 
7 49,309 157,5 20 
8 49,309 157,5 20 
9 49,307 157,5 20 
10 49,299 157,5 20 

MEDIA 49,306 157,5 20 
DESVIO 
PADRÃO 

0,04 >0,1 >or 
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TABELA A2.16 - Dados da FCR2 para temperatura de 20°C e 80% de U.R 

MEDIDA I(pA) T(K/2) T(°C) 

1 49,295 148,1 20,0 
2 49,283 148,1 20,0 
3 49,236 148,0 20,0 
4 49,237 148,1 20,0 
5 49,285 148,0 20,0 
6 49,241 148,1 20,0 
7 49,279 148,0 20,0 
8 49,260 148,1 20,0 
9 49,274 . 148,0 20,0 
10 49,233 148,0 20,0 

MEDIA 49,262 148,0 20,0 
DESV.IO ' 
PADRÃO 

0,03 0,1 >0,1 

TABELA A2.17 - Dados da FCR2 para temperatura de 30°C e 80% de U.R 

MEDIDA I(pA) T(K/2) T(°C) 

1 50,044 152,5 30,0 
2 50,048 152,5 30,0 
3 50,114 152,5 30,0 
4 50,018 152,5 30,0 
5 50,056 152,5 30,0 
6 50,072 152,5 30,0 
7 50,059 152,5 30,0 
8 50,055 152,5 30,0 
9 50,158 152,5 30,0 
10 50,054 152,5 30,0 

MEDIA 50,068 152,5 30,0 
DESVIO 

.PADRÃO 
0,04 >0,1 >0,1 
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TABELA A2.18 - Dados da FCR2 para temperatura de 40°C e 80% de U.R 

MEDIDA I(pA) T(K/2) T(°C) 

1 53,887 158,0 40,0 
2 53,856 158,0 40,0 
3 53,884 158,0 40,0 
4 53,899 158,0 40,0 
5 53,875 158,0 40,0 
6 53,856 158,0 40,0 
7 53,911 158,0 40,0 
8 53,930 158,0 40,0 
9 53,907 158,0 40,0 
10 53,898 158,0 40,0 

MEDIA 53,890 158,0 40,0 
DESVIO ' 

0,02 >0,1 >0,1 
.PADRÃO 

0,02 >0,1 >0,1 
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APÊNDICE 3 

A3. CÁLCULOS DE INCERTEZAS [ 3 5 , 3 6 3 7 ' 3 8 ] 

A3.1. INCERTEZAS 

O erro não deve ser confundido com a incerteza de uma medição. Sabe-se atualmente 

que, "quando todos os componentes de erro conhecidos ou suspeitos tenham sido avaliados e 

as correções adequadas tenham sido aplicadas, ainda permanece uma incerteza sobre quão 

correto é o resultado declarado, isto é, uma dúvida acerca de quão corretamente o resultado da 

medição representa o valor da grandeza que está sendo medida"[11. Um método ideal para 

expressar e avaliar incertezas de um resultado de uma medição deve ter a característica de ser 

universal, ou seja, pode ser aplicado a todas as espécies de dados usados nas medições. Além 

disso, este método deve ser internamente consistente, ou seja, ser diretamente derivável dos 

componentes que para ele contribuíram; ser independente da maneira como estes 

componentes estejam agrupados além de ser transferível, ou seja, o valor da incerteza avaliada 

deve poder ser usada como um componente na avaliação da incerteza de outra medição, na 

qual o primeiro resultado é obtido. 

Deve-se, também, fornecer o intervalo e o nível de confiança que corresponda a 

exatidão considerada. 

A3.2. EXPRESSÃO DAS INCERTEZAS EXPERIMENTAIS 

A incerteza de um resultado resulta de vários componentes que podem ser 

considerados como pertencentes a dois grupos: 

135 



• Incertezas do tipo A, que são aquelas obtidas através de avaliação utilizando 

métodos estatísticos; e 

• Incertezas do tipo B, que são aquelas que são avaliadas por outros métodos. 

As incertezas padrão do tipo A (ua), conforme anteriormente citado, são devidas à utilização 

de métodos estatísticos na avaliação dos resultados e, de uma forma geral, são representadas 

pelo desvio padrão da média (sm). Este desvio é a "melhor" estimativa do valor esperado para 

a incerteza de uma determinada grandeza. Para avaliar e estimar estas incertezas de um 

determinado resultado de medidas é necessário calcular as médias (m), desvios padrões (s), e, 

com o conhecimento do grau de liberdade (n = numero de medidas) do resultado, pode-se 

calcular então o desvio padrão da média, conforme apresentado na Equação A3.1. 

EQUAÇÃO A3.1 - Desvio padrão da média. 

s m ={m/(n) 1 / 2 } 

O desvio relativo (sr%), ou percentual da média também representa a "melhor" 

estimativa do valor esperado relativo à média que, normalmente, é associado à incerteza da 

medida. A utilização deste desvio relativo no cálculo das incertezas padrão do tipo A é mais 

fácil de ser aplicado, devido ao fato de que a expressão das incertezas do tipo B, que são 

especificações de medidas associadas aos instrumentos de medida, são apresentadas na 

maioria dos casos através de valores percentuais e não é necessário novas conversões para a 

combinação das mesmas. O desvio relativo pode ser calculado usando-se a Equação A3.2. 
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EQUAÇÃO A3.2 -Desvio padrão relativo 

S r =(s m /m)% 
(3.2) 

Conforme já foi mencionado o desvio relativo é o desvio padrão relativo da média, e 

também, é por extensão, associado diretamente à incerteza padrão do tipo A (Ua) conforme 

mostrado na Equação A3.3. 

EQUAÇÃO A3.3 - Incerteza padrão do tipo A 

u a= dr 

As incertezas do tipo B (ub), são obtidas de avaliações de grandezas que não tenham 

sido obtidas através de observações repetidas e podem ser avaliadas por julgamento científico, 

a saber: 

• dados de medições anteriores; 

• a experiência ou o conhecimento geral do comportamento; 

• propriedades de materiais e instrumentos relevantes; 

• especificações dos fabricantes; 

• dados de certificados de calibrações; e 

• incertezas relacionadas a dados de referência extraídos de manuais. 
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Estas incertezas podem ser descritas por uma densidade de probabilidade triangular ou 

retangular. Esta última, a retangular, é a mais utilizada para representar a distribuição dos 

valores obtidos com o uso de instrumentos de medição. 

Na Figura A3.1 À esquerda é apresentado a representação gráfica da distribuição 

retangular e, à direita, a distribuição triangular, ambas estão associadas à cada uma das 

funções do tipo R . Í ( X O O U -rf(x), respectivamente. 

EQUAÇÃO A3.4 - Incerteza Ub com distribuição retangular 

ub={M/(3)1 / 2} 
i 

Então, se a distribuição é da forma retangular, a incerteza será igual à Ub, conforme 

está exibido na Equação A3.4. 

6 

FIGURA A3.1 - Distribuição de densidades retangular Rf(x) e triangular xf(x) 

De outra forma, se a distribuição é triangular a incerteza será igual à u b conforme 

mostrado na Equação A3.5. 
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EQUAÇÃO A3.5 - Incerteza Ub com distribuição triangular 

ub={M/(6)1/2} 

A3.2. INCERTEZAS COMBINADA (uc) E EXPANDIDA (uc) 

Desde que as incertezas padrão do tipo A e do tipo B são ambas, desvios padrões, 

estas podem ser combinadas, de acordo com as regras da estatística, para composição de 

variâncias. Então, a incerteza combinada devido às incertezas dos dois tipos citados pode ser 

calculada a partir da Equação A3.61 

EQUAÇÃO A3.6 - Incertezas combinadas (uc) tipo A e Tipo B 

uc={(u a)
2+(u b)

2} 1 / 2 

Estas incertezas padrão combinadas são estimadas a partir do desvio padrão. Para uma 

densidade de probabilidade Gaussiana o seu nível de confiança é de cerca de 65% (umNdesvio 

padrão). Quando sc deseja um nível de confiança maior, deve-se usar o fator de expansão k. 

Os níveis de confiança para diferentes valores dos fatores de abrangência, k, são apresentados© 

na Tabela A3.1. 
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TABELA A3.1 - Valores de limites de confiança em função do fator k. 

NÍVEL DE CONFIANÇA FATOR DE ABRANGÊNCIA k 

' 68,27 1 

90 1,645 

95 1,960 

95,45 2 

99 2,576 

99,73 3 

I 

A3.1.3. PROCEDIMENTO PARA AVALIAÇÃO E EXPRESSÃO DA INCERTEZA 

Para estimar as incertezas de resultados de medições experimentais, e necessário, entre 

outras avaliações: 

• deterrninar a expressão matemática do processo de medição que esta sendo avaliado; 

• calcular o desvio relativo das medições efetuadas; 

• determinar as características dos instrumentos, métodos, ou processos que interferem 

diretamente no resultado da experiência, se for ao caso; 

• listar as incertezas do tipo A e do Tipo B para combinar as incertezas; 

• propagar as incertezas utilizando o método de propagação de erros; 

• explicitar a incerteza expandida de acordo com o nível de confiança escolhido. O fator k 

igual a 2 é o mais utilizado. 
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