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Rastreabilidade e controle de qualidade em mamografia: 

Medidas e modelos 

José Guilherme Pereira Peixoto 

RESUMO 

O sucesso de um tratamento ou diagnóstico com radiação, depende da otimização na 

determinação da dose a ser ministrada ao paciente e da qualidade do feixe de radiação. 

Diretrizes internacionais reconhecem a necessidade de melhorar serviços de calibração para 

feixes de mamografia com o objetivo de aumentar a qualidade dos diagnósticos médicos. 

Muitos laboratórios têm se empenhado no objetivo de estabelecer uma infra-estrututa 

de calibração apropriada e rastreada, e prover as bases para um programa de controle de 

qualidade da metrologia em mamografia. A contribuição da rede de metrologia de radiação 

para os serviços da mamografia é revisada neste trabalho. São apresentados os passos 

necessários para a implantação de um sistema de calibração em mamografia usando um 

tubo de raios-x de potencial constante e uma máquina de raios-x clínico de mamografia. As 

diferentes qualidades de radiação da mamografia discutidas neste trabalho estão em total 

concordância com as recomendações da IEC 61674 e da AAPM. 

Este trabalho também apresenta a metodologia e os procedimentos para manter e 

disseminar a rastreabilidade na faixa de raios-x de mamografia, apresentando as 

comparações inter-laboratoriais realizadas no Laboratório Nacional de Metrologia das 

Radiações Ionizantes do Instituto de Radioproteção e Dosimetria da Comissão Nacional de 

Energia Nuclear (LNMRI/IRD/CNEN) e no Laboratório de Calibração de Instrumentos do 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(LCI/IPEN/CNEN) utilizando câmaras de ionização padrão secundário de mamografia com 

rastreabilidade internacional. Também foi avaliado a consistência da comparação 

interlaboratorial e decidindo se um mensurando duvidoso deve ou não ser considerado, 

através do método residual. Esta tese discute a avaliação das incertezas envolvidas en todos 

os passos na cadeia de calibração de acordo com as recomendações da ISO. 



Traceability and quality control in mammography: 

Measurements and models 

José Guilherme Pereira Peixoto 

ABSTRACT 

The success of a treatment or diagnosis using radiation, depends on the optimization 

of the dose determination to be administered for the patient and on the beam radiation 

quality. It is recognized by the international guidelines that it is necessary to improve 

calibration services for mammography beams in order to improve the quality of clinical 

diagnosis. 

Major efforts have been made by several laboratories in order to establish an 

appropriate and traceable calibration infrastructure and to provide the basis for a quality 

control program in mammography. The contribution of the radiation metrology network to 

the mammography services is reviewed in this work. Steps required for the implementation 

of a mammography calibration system using a constant potential x-ray and a clinical 

mammography x-ray machine are presented. The various qualities of mammography 

radiation discussed in this work are in accordance with the IEC 61674 and the AAPM 

recommendations. 

This work also presents the methodology and the procedures to maintain and to 

disseminate the traceability at the x-ray mammography range, describing the inter-

laboratory comparison performed at LNMRI/1RD/CNEN and at the IPEN/CNEN using the 

secondary standard ionization chambers traceable with the international standard. It 

assesses the inter-laboratory comparison consistency and decides whether a questionable 

value should or not be accepted, using the residual metohod. This thesis discusses the 

uncertainties involved in all steps of the calibration chain in accord once with the ISO 

recommendations. 
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I. Introdução 

O sucesso de um tratamento ou diagnóstico com radiação depende de vários 

parâmetros, dentre eles, otimização na determinação da dose a ser ministrada ao paciente e 

qualidade do feixe de radiação. As fontes de radiação ionizante de origem médica 

contribuem para a dose coletiva na população com 11%, dos quais 80% são provenientes 

da radiologia diagnostica. O crescente aumento da dose em relação à demanda dos raios-x 

diagnóstico é devido à variedade de exames disponíveis, como a mamografia, a 

fluoroscopia, a radiologia intervencionai e em especial a tomografia computadorizada. 

A determinação da dose de radiação usada para fins de radioterapia requer incertezas 

muito menores que as atuais exigidas para radiodiagnóstico. A percepção de vários 

especialistas é a de que, por não existirem efeitos a curto prazo para a saúde e o risco dos 

efeitos de baixas doses a longo prazo ser difícil de ser determinado, esta exigência para 

radiodiagnóstico é mais discutível. 

Na área de radiologia diagnostica, os profissionais da área médica têm confiado em 

seu próprio julgamento para definir a instrumentação a ser utilizada na dosimetria e a 

respectiva periodicidade de suas calibrações. Entretanto, existem várias recomendações 

internacionais visando a proteção de pacientes, especialmente quando as exposições são 

maiores, como no caso da radiologia intervencionista. 

A medida de dose no paciente é um dos parâmetros requeridos para a proteção da 

saúde dos indivíduos, como preconizado no International Basic Safety Standards for 

Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources (IAEA, 

1996) e no CouncilDirective 97/43/Eiiratom (EU, 1997), que estabelecem valores de dose 

representativos a serem considerados como referência em exames radiológicos. 

De acordo com o princípio de otimização, é necessário conhecer as doses e 

minimizá-las quando possível para o paciente submetido a exames radiológicos, bem como 

controlar o sistema de obtenção de imagens. Entre os pontos mais importantes, destacam-

se os processos de padronização (calibração dos instrumentos de medida) e a medida da 

dose (clínica ou hospital). 

Em muitos casos, é importante realizar as medidas diretamente no paciente. 

Entretanto, para o controle de parâmetros técnicos, para a comparação dos diferentes 



Rastreabilidade e Controle de Qualidade em Mamograíia 
J. G. P. Peixoto 2 

parâmetros e otimização do sistema, é preferível fazer medidas utilizando um fanloma 

padrão que simule o corpo do paciente. 

Geralmente, para que cada grandeza seja determinada, é imprescindível não só o uso 

de instrumentação adequada e confiável, cujo desempenho, faixa e condições de medida 

sejam conhecidos, como também a sua calibração contra um padrão de reconhecida 

• rastreabilidade à rede metrológica. 

Em radioterapia há várias normas e protocolos internacionais estabelecidos, que 

incluem as condições, espectros e padrões de referência. Entretanto, somente a partir do 

evento Dosimetry in Diagnostic Radiology Seminar, realizado em Luxembourg / 1992, a 

determinação da dose de radiação em radiodiagnóstico passou a receber uma maior 

atenção. 

Para o controle de qualidade em radiodiagnóstico tem sido salientada a importância 

da rastreabilidade das medidas no campo de radiação. Durante encontro realizado em 1996, 

o Comitê Científico dos SSDLs (Secondary Standard Dosimetry Laboratory - SSDL) 

recomendou a implantação de feixes padronizados de radiação aplicados à radiologia 

diagnostica, para permitir a calibração de dosímetros clínicos (IAEA, 1997a). Entretanto, 

ainda não existe um protocolo de dosimetria aceito e recomendado internacionalmente que 

atenda à faixa de energia usada em mamografia situada entre 20 a 40 kVp e de exames 

radiográficos que chegam a até 150 kVp. 

Os resultados desenvolvidos através de comparações, ou seja, o confronto do exame 

simultâneo de métodos e padrões, constituem um conjunto importante de ferramentas na 

metrologia e estão presentes no desenvolvimento dos protocolos de dosimetria, tornando-

se necessário ao estabelecimento de padrões para as grandezas de interesse. A criação do 

metro, unidade fundamental do sistema legal de pesos e medidas adotada pelos franceses 

em 1799 e definida como "a distância entre duas linhas numa barra de platina a zero grau 

centígrado" (INMETRO, 2000), seguido do quilograma, facilitaram o intercâmbio de 

informações pela padronização da linguagem e dos métodos de trabalho. 

A metrologia, por definição, é a ciência da medida, englobando uma grande área da 

física. Por outro lado, a medida compreende uma série de operações com parâmetros 

físicos ou sistemas, de acordo com um dado procedimento, do qual resulta um número 

relacionado com o fenômeno observado e que representa a magnitude de uma dada 

grandeza. 
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A necessidade de harmonização entre as medidas de uma mesma grandeza 

concretizou-se através da criação da Convenção do Metro, em 20 de maio de 1875. A 

partir daí, foram criados o Comitê Internacional de Pesos e Medidas - CIPM, o Bureau 

Internacional de Pesos e Medidas - BIPM e comitês consultivos para cada área específica. 

O CIPM tem como função básica supervisionar e definir os programas do BIPM, enquanto 

o BIPM assegura a uniformidade mundial de medida das grandezas físicas. Os comitês 

estabelecem as áreas de programa, propondo ao CIPM a adoção de novos padrões e 

definindo os processos de intercomparação dos vários laboratórios credenciados, 

garantindo assim a coerência metrológica entre eles. 

A hierarquia metrológica torna-se imprescindível, pois entre dois valores igualmente 

precisos, não é possível adotar-se um deles como o correto, sendo necessário um 

harmonizador interno ou externo para estabelecer correções, referindo os resultados a urn 

certo padrão. Os valores devem ser tomados como corretos somente após essa 

harmonização. 

1.1. Objetivo do trabalho 

O objetivo principal deste trabalho é desenvolver um modelo para a rastreabilidade e 

controle de qualidade dos parâmetros físicos em mamografia, visando sua padionização e 

maior segurança na medida da dose de radiação em pacientes. O trabalho foi dividido em 3 

(três) fases, cujos objetivos específicos são discriminados a seguir: 

• Primeira: Estudo dos parâmetros físicos necessários à rastreabilidade, 

de uma câmara de ionização de placas paralelas projetada para mamografia, 

utilizando um mamógrafo clínico ou um raio-x de potencial constante adaptado para 

uso em metrologia; 

• Segunda: Comparação e avaliação das câmaras de ionização padrão 

secundário de placas paralelas dos laboratórios de dosimetria nacionais na faixa de 

energia da mamografia, de modo a identificar diferenças e definir as condições de 

calibração para os laboratórios de calibração na faixa da mamografia; 

• Terceira: Avaliação das incertezas dos sistemas de calibração e da 

comparação interlaboratorial na faixa da mamografia. 
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1.2. Protocolos de dosimetria 

Embora seja bastante enfatizada a necessidade de padronizar e facilitar as medidas e 

a determinação da dose absorvida no meio biológico, somente cerca de 40% dos 

Laboratórios de Dosimetria Padrão Primário e Secundário no mundo estão atualmente 

envolvidos com a calibração de câmaras usadas na faixa de energia da radiologia 

diagnostica. 

Existem atualmente vários protocolos de dosimetria voltados à radioterapia, 

objetivando a uniformização dos procedimentos para a determinação da dose absorvida 

com feixes de raios-x na faixa de 10 a 300 kVp. Dentre eles destacam-se o protocolo de 

dosimetria da Agência Internacional de Energia Atômica publicado no "Technical Report 

Series 277" (IAEA, 1997b), o "Institute of Physics and Engineering in Medicine and 

Biology - IPEMB" (Klevenhagen et al, 199o), o Deutsch Instituí fur Normung - DIN" 

(1988, 1996) e o "Nederlandse Commissie voor Stralingsdosimetrie - NCS" (1997) que 

apresentam diferentes faixas de energia para as qualidades de feixes utilizadas, como 

podemos observar na Figura 1 (Peixoto and Andreo, 2000). 

( H V L en t re 0 ,10 - 8 ,00 m m A l ) 

( H V L en t re 0 ,17 - 4 , 0 0 m m C u ) 

TRS-277 i 

IPEMB 

DIN i 

NCS 

I 

ba ixa e n e r g i a 
i — i 

m é d i a e n e r g i a 

l 

Muito b a t a ba i xa e n e r g i a 
m é d i a e n e r g i a 

ba i xa e n e r g i a • 
l i m é d i a e n e r g i a 

j 

ba i xa energ ia-
i 1 

m é d i a e n e r g i a 

i 1 

10 50 1 0 0 1 5 0 
k V 

2 0 0 2 5 0 3 0 0 

Figura 1: Faixa de energia das qualidades de feixes usados pelos protocolos de dosimetria 
TRS-277, IPEMB, DIN e NCS (Peixoto e Andreo 2000). 

Os protocolos existentes apresentam limitações para a utilização na faixa da energia 

usada na mamografia, uma vez que para as qualidades de mamografia é necessária uma 
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combinação de ânodo e filtração adicionais que produzam uma fluência de energia que se 

aproxime aos gerados por mamógrafos clínicos. 

Alguns destes laboratórios desenvolveram procedimentos visando uniformizar 

procedimentos de calibração de detectores e a determinação da dose de feixes de radiação 

usados em tratamentos de câncer e em técnicas de obtenção de imagem para fins 

diagnósticos. 

Porém, até o presente, essas calibrações são realizadas de maneira não coordenada e 

até inadequada, sendo usados diferentes qualidades de feixe e padrões, além de métodos de 

calibração não completamente desenvolvidos. O controle da qualidade somente será 

eficiente se as medidas forem feitas corretamente, sendo de fundamental importância a 

existência de um procedimento claro, objetivo e rastreável. 

É importante enfatizar que o conceito de controle e garantia da qualidade na 

radiologia diagnostica estão sendo difundidos e para tal muitos fabricantes de 

equipamentos necessitam de instalações, procedimentos e instrumentação adequadas para 

os testes. Os SSDLs tem como uma das suas atribuições disseminar e manter a 

rastreabilidade entre o fabricante, usuário e o sistema internacional de metrologia (Peixoto 

and de Almeida, 2002a). 

Entende-se por rastreabilidade a propriedade do resultado de uma medição ou do 

valor de um padrão estar relacionado a referências estabelecidas, geralmente padrões 

nacionais ou internacionais, através de uma cadeia contínua de comparações, todas tendo 

incertezas estabelecidas. O conceito é geralmente expresso pelo adjetivo "rastreável". Uma 

cadeia contínua de comparações é denominada de cadeia de rastreabilidade (FNMETRO, 

1995). 

Muitos países têm introduzido protocolos de dosimetria em mamografia, mas 

existem grandes variações na metodologia sugerida e no material e o tamanho do fantoma 

de mama padrão (EU, 1996). O protocolo mais recente proposto para a medida da grandeza 

dose absorvida na água em raios-x de baixa energia (entre 50 e 100 kVp) recomendado 

pela IAEA é o TRS 398 publicado em 2000 (IAEA, 2000), não atende à faixa da 

mamografia. 
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1.3. Metrologia aplicada à mamografia 

Para a mamografia, a faixa de tensão utilizada para a produção de raios-x varia de 20 

a 50 kVp, com diferentes materiais de ânodo, tais como tungsténio, ródio e molibdênio, em 

combinação com a filtração adicional de molibdênio, ródio ou paládio. 

A qualidade da imagem em radiologia diagnostica e a dose recebida pelo paciente 

durante os exames dependem de vários parâmetros associados ao feixe de. raios-x. O 

conhecimento da tensão aplicada ao tubo, filtração inerente e a filtração adicional são 

dados importantes para simular a distribuição de energia em feixes de raios-x comumente 

encontrados na mamografia, inclusive com as possíveis modificações no resultado da 

fluência de energia peia presença do paciente. 

A emissão total dos raios-x depende do número de elétrons (corrente no tubo) que 

interagem com o material do alvo, embora não tenha influência na qualidade da radiação. 

Os parâmetros que caracterizam a fluência de energia dos raios-x são a tensão aplicada ao 

tubo, o material do alvo, sistema de colimação e a filtração total (inerente ao tubo + 

filtração adicional). 

A metrologia em radiologia diagnostica depende de muitos parâmetros físicos, já que 

a resposta dos instrumentos de medida, em geral, possui uma forte dependência com a 

energia, em especial na faixa de energia de poucos kVp a 150 kVp. Assim, a implantação 

de feixes padronizados para radiologia diagnostica (convencional e mamografia) visa 

oferecer uma possibilidade consistente de calibração de cada tipo de instrumento com um 

espectro de radiação o mais próximo possível do feixe na clínica. 

Em alguns casos, são necessários dosímetros específicos com desempenho adequado 

às necessidades das medidas clínicas. Além disso, a calibração de cada dosímetro nos 

SSDLs requer técnicas, conhecimentos específicos e protocolos bem estabelecidos. 

A instrumentação para medidas da dose em radiodiagnóstico deve ser testada e 

calibrada o mais próximo possível das condições de seu uso na prática. Portanto, é 

essencial que as qualidades de feixes diagnósticos, tanto convencionais como 

mamográficos, sejam bem determinadas de forma que possam simular o feixe usado na 

clínica e a atenuação proveniente do paciente, levando em conta parâmetros que 

caracterizam a fluência de energia. 
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Até o início dos anos 90 não existia um conjunto de qualidades de feixes 

recomendadas que atendessem adequadamente às qualidades de referência de radiação para 

a radiologia diagnostica. As qualidades recomendadas pela International Standard 

Organization - ISO para medidas de radioproteção foram testadas por alguns SSDLs para a 

sua utilização em radiologia diagnostica (Peixoto e Freitas, 1992), tendo optado por 

qualidades com pouca filtração, como apresentadas na tabela 1 . A qualidade H 40, por 

exemplo, não pôde ser usada para simular feixes de mamografia porque a fluência de 

energia não era compatível com o da filtração de molibdênio ou ródio comumente utilizada 

em mamografia. 

Tabela 1; Qualidades de feixes de radiação de alia ia\a de kcrnia no ar (H) da ISO 4037 
(1996). 

i 

Qualidade Potencial do tubo Filtração total Camada Semi-rcdutora 
(kVp) (mm Al) (mm Cu) (mmAl) (mmCu) 

H 4 0 40 1,0 - 0,8 
H 6 0 60 3,2 - 2,4 
H 8 0 80 7,9 - 5,0 

H 100 100 7,2 0,15 6,6 0,30 
H 150 150 4,0 0,5 11,6 0,92 

As tabelas 2 e 3 apresentam as qualidades propostas pelo PTB na intercomparação 

dosimétrica em radiologia diagnostica realizada na Europa (Kramer, 1992), que foram 

difundidas pela comunidade científica como qualidades de referência para calibração, 

incluindo as qualidades para a faixa de mamografia. Estas qualidades continuam sendo 

referências para calibração em radiologia diagnostica, de acordo com as normas IEC 61267 

(1994) e IEC 61674 (1997). Para as qualidades de mamografia, entretanto, as qualidades de 

calibração implantadas nos laboratórios de calibração passaram a incluir além de tubos 

com alvo e filtro de Mo, também combinações de alvo e filtros de Mo, R h e W (Peixoto 

and de Almeida, 2002a). 

Para a faixa da mamografia as qualidades de referência recomendadas pela IEC 

612167 (1994), são: Radiation Qualities in Narrow beams applicable for Mammography 

studies - RQN-M para feixes estreitos e Radiation Qualities in Broad beams applicable for 

Mammography studies - RQB-M para feixes largos. Essas qualidades são obtidas com um 

tubo com alvo de molibdênio, potencial no tubo de 28 ± lkV, filtração total de 0,030 ± 

0,002 mm Mo e o fantoma simulando a mama do paciente. 
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Tabela 2: Conjunto de feixes não atenuados e atenuados para a faixa de energia de interesse da 
mamografia, entre 25 e 35 kVp, utilizadas na intercomparação européia de 
dosímetros de mamografia. A filtração total inclui a filtração inerente (kramer, 
1992). 

Potencial do tubo Energia efetiva Filtração total Camada semi-
(kVp) (keV) (mm) redutora (mmAl) 

25 14,2 0,03 Mo 0,282 
30 15,0 0,03 Mo 0,337 
35 15,6 0,03 Mo 0,374 
25 18,2 0,03 Mo + 2,0 Al 0,580 
30 19,1 0,03 M o + 2 , 0 Al 0,670 
35 20,0 0,03 M o + 2,0 Al 0,749 

Em radiologia diagnóstica, os níveis típicos de dose de interesse estão 

compreendidos na faixa de ptGy a mGy. Essa larga faixa de dose torna mais complexo o 

levantamento das doses provenientes dos equipamentos de raios-x diagnóstico e sua 

padronização. Além disso, geralmente, nos PSDLs e SSDLs, os tubos de raios-x utilizados 

produzem um feixe contínuo, o que limita a calibração e os testes de instrumentos de 

medida utilizados em radiologia diagnostica. A implantação de qualidades de feixes de 

radiação para mamografia utilizando um mamógrafo clínico para utilização em calibração 

de câmaras de mamografia foi descrita por Peixoto and de Almeida (2001). Este 

procedimento apresenta vantagens, como a aplicação do mesmo espectro para calibração 

das câmaras, mas também desvantagens, como a dificuldade de continuidade de operação 

do tubo clínico durante todo o dia e a necessidade de adequação deste a um sistema de 

banco ótico usado para posicionamento das câmaras em relação à fonte de radiação. 

Tabela 3: Conjunto de feixes não atenuados e atenuados para a faixa de energia compreendida 
entre 50 e 150 kV, utilizadas na intercomparação européia de dosímetros de 
radiologia diagnostica. A fillração total inclui a filtração inerente (Kramer, 1992). 

Potencial do tubo Energia efetiva Filtração total Camada semi-
(kVp) (keV) (mm Al) redutora (mmAl) 

50 32,0 2,5 1,8 
70 39,2 2,5 2,45 
90 46,0 2,5 3,10 

120/125 54,3 2,5 4,30 
140/150 64,5 2,5 5,40 

50 38,8 12,5 3,40 
70 51,8 23,5 6,20 
90 62,9 32,5 9,00 

120/125 76,3 42,5 11,50 
140/150 92,5 50,0 12,90 
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II. Revisão Bibliográfica 

Há mais de um século, a comunidade científica têm testemunhado inúmeros e 

significativos avanços no campo da imagem do raios-x diagnóstico, bem como também o 

uso de radioisótopos, ultra-som e ressonância magnética. A cronologia de eventos 

principais, desde antes da descoberta dos raios-x, está apresentada na tabela 4. Nesta 

revisão bibliográfica foram usadas principalmente como referências: Hendee (1995), 

Mould (1995), Peixoto (1991), Seibert (1995) e Webster (1995). Foi incluído um breve 

relatório do desenvolvimento dos raios-x, a evolução da sua aplicação para terapia e 

diagnóstico, chegando à mamografia e à descrição das ferramentas dosimétricas usadas em 

radiologia. 

II. 1. Uma grande descoberta foi feita em 1895 

A contribuição dos físicos na descoberta do novo tipo de radiação foi vital nas duas 

últimas décadas do século XIX, propiciando o desenvolvimento de equipamentos de raios-

x e abrindo linhas de pesquisa para sua aplicação. Crookes, Leonard, Goodspeed e outros, 

investigavam descargas elétricas através de gases em diversos tubos energizados. 

Figura 2 ilustra a grande variedade de projetos do final do século XIX que incluem 

ampolas de forma cilíndrica, tipo pera, esférica e com dois cátodos, apresentada em 

novembro de 1896 na coleção de Gaston Séguy com 32 tubos energizados. Crookes 

projetou três, Röntgen usou e provavelmente projetou dois e quinze projetados pelo 

próprio Séguy, além dos projetos de Brunet - Séguy, Chabaud - Hurmuzescu, Colardeau, 

d'Arsonval, "Focus", Le Roux, Puluj, Rufz e Wood. Originalmente escrito em francês no 

jornal LaNature e reproduzido em 28 de janeiro de 1897. 
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Tabela 4: Cronologia resumida da introdução da tecnologia na medicina para diagnóstico e 

terapia com radiação. 

1838 

1869 
1879 
1895 

1897 
1900 

1910 

1920 

1930 

1940 

1950 

1960 

1970 

1980 

1990 

Faraday e Geissler estiveram estudando descarga elétrica dentro de tubos; 

Kelvin, Rhumkorff e outros introduziram o eletrômetro absoluto; 
Hittorf conduziu experimentos, melhorando as condições para usar tubos; 
W. Crookes apresentou seus resultados na reunião do British Association; 
Röntgen descobriu os raios-x; 
Becquerel descobriu a radioatividade; 
Benoist e Thomson demonstraram o efeito da ionização; 
Perrin publicou o projeto da câmara de ar livre; 
Sayen desenvolveu a tecnologia de auto-rcgulagem; 
Marie Curie descobriu o elemento rádio; 
O gerador Snook propiciou selecionar kV c mA; 
Utilizava-se as unidades H, B, X, E, e R; 
Os tubos Coolidgc foram introduzidos; 
Rutherford descobriu transmutações artificiais de nuclideos; 
Foi introduzida a blindagem aos tubos de raios-x; 
Bouwer introduziu o primeiro tubo com ânodo rotativo; 
Mais de 50 unidades de medidas de ionização foram propostas; 
Foi construido o primeiro gerador tri-fásico; 
A unidade r foi definida na 2"d International Congress ofRaáiology 
As máquinas de supervoltagem para radioterapia entraram em operação; 
Lawrence construiu o Sicrotron; 
Joliot & Curie descobriram os elementos radioativos feitos pelo homem; 
Foi construido o primeiro gerador Van der Graaff com 1 McV para radioterapia; 
Kerst construiu o primeiro Betatron; 
A unidade Röntgen foi revisada no 5th International Congress ofRadiology; 
Bloch e Purcell trabalharam na Ressonância Nucelar magnética - NMR; 
Detalhes para a implementação da Xeroradiografia, 
Foi introduzido o Scanner na medicina nuclear; 
Foi introduzido nas aplicações clínicas o ultra-som; 
Oosterkamp e Coltman desenvolveram o tubo de Elétron-ótico; 
Janker desenvolveu a Cinefluorografia; 
Foi desenvolvido o detector de coincidência de aniquilação de positrón; 
Ultra-som Doppler; 
Hai Anger inventou a gama câmara; 
Aceleradores lineares isocêntricos; 
Foi introduzido o ultra-som com braço articulado; 
Kühl apresentou trabalho de imagem SPECT; 
Foi iniciada a imagem do ultra-som em tempo real; 
Houndsfield introduziu a primeira Tomografia Computadorizada - CT scanner; 
Mistrctta introduziu o armazenamento do tubo de subtração; 
Lauterbur produziu o primeiro NMR image; 
Foi iniciada a aplicação nas clinicas do scanner PET; 
Foi introduzido o acelerador linear com dupla energia; 
Foi iniciada a angiografia digital subtraída; 
Foi introduzido o scanner clinico ultra-rápido para CT; 
Foi introduzido o sistema de radiografia computadorizada; 
Foi implementado o sistema de imagem Multi-slice MR; 
ultra-som de imagem 2-D de fluxo colorido; 
Gama câmaras de múltiplas cabeças SPECT; 
Imagem helicoidal de CT; 
Foi desenvolvido o MR de imagem rápida; 
Foi desenvolvido detector de estado sólido digital para raios-x; 
Foi desenvolvido raios-x digital para mamografia; 
Foi iniciado a medida da qualidade da imagem em radiodiagnóslico; 
Foi iniciado a dosimetria em radiodiagnóstico. 
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Figura 2: Coleção de Gaston Séguy com 32 tubos energizados.Projetados por Brunet - Séguy 
(25), Chabaud and Hurmuzescu (6), Colardeau (28 and 30), Crookes (1,2, and 20), 
d'Arsonval (10 and 14), "Focus" (8), Le Roux (15, 26 and 27), Puluj (12), Rõntgen 
(24 and 32), Ruiz (19), Séguy (3, 5,7, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 29, and 31), 
and Wood (4), entre parênteses o número respectivamento do projeto 
correspondente (Mould, 1995). 
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Em 8 de novembro de 1895 no Instituto de Física da Universidade de Würzburg, 

Wilhelm Conrad Röntgen experimentava vários tubos do tipo Crookes e Leonard, 

correspondente ao número 1 da figura 2, quando inesperadamente observou que o material 

fluorescente, espalhado perto de um tubo energizado coberto com fino papel preto, 

brilhava. Observou também que outros materiais como uma prancha de madeira, um livro 

e lâminas de metais também eram penetrados por esses raios-x, os ossos apareciam opacos 

quando posicionados entre a fonte de raios e seu material fluorescente. Sua propagação não 

°era afetada por campos magnéticos ou elétricos, produzindo ionização no ar, fluorescência 

de certos materiais e o enegrecimento de placas fotográficas. Röntgen, então, descreveu 

sua descoberta para seus colegas pesquisadores em 1D de janeiro de 1896 e recebeu o 

primeiro Prêmio Nobel em 1901. 

Os primeiros tubos de raios-x eram usualmente cilíndricos. Não havia regulagem de 

vácuo ou fonte direta de elétrons e a intensidade es;ava extremamente dependente da 

pressão do gás. Era também inexistente um método consistente para o controle da energia e 

o fluxo de saída dos raios-x. Aquele período ficou conhecido como a era do tubo a gás. 

O intenso interesse de estudos propiciou, em curto período, grandes inovações à nova 

tecnologia. H. L. Sayen desenvolveu, em 1897, a tecnologia de auto-regulagem. William 

D. Coolidge, da General Electric - GE, observou em 1913 que as propriedades do cátodo 

estavam extremamente relacionados ao alto número atômico, fornecendo assim uma 

melhor eficiência dos raios-x devido ao seu alto ponto de fusão e condutividade térmica, 

permitindo energias máximas para um dado tamanho de ponto focal e baixa pressão de 

vapor e reduzindo a vaporização dos metais nas paredes internas de vidro da ampola. A 

introdução da tecnologia do tubo de Coolidge colocou fim â era do tubo a gás por volta de 

1920. Irving D. Langmuir, também da GE, no final da segunda década do século XX, 

desenvolveu um circuito elétrico separador de resistividade a alta temperatura do filamento 

de tungsténio. 

O conceito de tubo com ânodo rotativo apareceu no final de 1896 com W. Wood, 

mas não obteve sucesso até 1929, quando A. Bouwers, da Philips; desenvolveu um 

conjunto de extrator externo que rotacionava o ânodo em alta velocidade durante a 

exposição, distribuindo o calor sobre uma grande área retangular do cátodo, caracterizada 

pelo comprimento e largura do filamento. 
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Por volta de 1930 os tubos de raios-x iniciais já tinham sofrido muitas alterações, tais 

como: tipos e misturas de metais do ânodo e cátodo (tungstênio/rênio resistentes a falhas e 

rachaduras, molibdênio e ródio); cátodo côncavo; tubo de raios-x imerso em óleo; ânodo 

rotativo; tubos com auto-regulagem; cátodo quente ou tubo resfriado; rotor de alta 

tolerância, metal líquido; lubrificantes a alta temperatura viáveis para resistência em 

ambientes de alto vácuo; linhas e grades; filamento de ponto focal duplos e triplos, e 

proteção no tubo. 

A total ausência de proteção radiológica para ambos, paciente e corpo técnico, fez 

com que muitos dos pioneiros sofressem extensos danos nas mãos e morte prematura como 

resultado das exposições crônicas à radiação. 

II. 2. Raios-Xpara terapia 

O uso dos raios-x para o tratamento de doenças teve início poucos meses depois de 

sua descoberta por Grubbé e Voight, obtendo imediato sucesso para o tratamento de câncer 

de pele e lesões superficiais. Na primeira década após a descoberta já haviam muitas 

clínicas de terapia estabelecidas (Berven, 1962). 

Por volta de 1920 foram desenvolvidas unidades de raios-x para o tratamento de 

tumores profundos e em 1930, máquinas com até 500 kVp para radioterapia tornaram 

viáveis o seu uso na clínica (Brecher and Bercher, 1969), Geradores Van der Graaff deram 

início à era da megavoltagem, operando inicialmente a energias de 1 MV ou maiores 

(Hughes 1959 e Trump 1964). Em poucos anos, muitas máquinas de terapia estavam 

instaladas. Observando-se em 1965, mais de 40 unidades já em funcionamento no mundo. 

A era moderna dos aparelhos com megavoltagens iniciou nos anos 40 quando 

Betatrons e Aceleradores Lineares (LINAC) entraram em operação. Em 1940, o primeiro 

Betatron foi construído por D. W. Kerst na Universidade de Illinois em Chicago / EUA, 

com a potência de 24 MeV para radioterapia. Entretanto, devido à baixa eficiência para 

produção de raios-x, o Betatron nunca atingiu o desempenho na radioterapia comparado 

com o Acelerador Linear. 

Em 1946 foi construído o primeiro LINAC com somente 0,5 MeV; em 1947 com 1,7 

MeV por Handson e Harwell; e 4,5 MeV por Hansen e seus colegas. No final dos anos 60, 

os aceleradores tornaram-se populares chegando a energias máximas de 4 a 6 MeV. No 

final dos anos 70, muitos equipamentos de radioterapia estavam com energia entre 8 a 
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25MeV e nos anos 80 foram desenvolvidos aceleradores lineares com a possibilidade de 

usar dupla energia de raios-x e várias energias de elétrons. 

II. 3. Raios~Xpara diagnóstico convencional 

A experiência acumulada desde a descoberta dos raios-x, em 1895, mostrou-se uma 

ferramenta fundamental para auxiliar medicina com ênfase no diagnóstico por imagem. 

A imagem produzida pelo espalhamento dos raios-x pelo paciente durante a era do 

tubo a gás deu início a numerosos avanços que permitiram o seu uso na cinefluoroscopia e 

a tomografia computadorizada. 

Os filtros atenuadores foram primeiramente usados em terapia para reduzir os efeitos 

na superfície da pele. Posteriormente, a adição de filtros atenuadores estendeu-se para 

retirar os raios-x de baixa energia que contribuíam muito pouco para a imagem e eram 

absorvidos pelo paciente. Como resultado, filtrações mínimas foram recomendadas por 

normas internacionais para tubos diagnósticos (FDA, 1994; ICRP, 1993; IEC61674, 1997). 

Outros desenvolvimentos também foram usados para a imagem médica como a 

radiação proveniente do Sincrotron (Rubenstein et al, 1981), sistemas de laser com elétrons 

livres (Carroll et al, 1990), imagem digitalizada (Seibert, 1995), subtração angiográfica 

digital-DAS (Kruger et al, 1979; Brody et al, 1981 e Ackerman et al, 1985), tomografia 

computadorizada (CT), imagem de medicina nuclear, imagem em ressonância magnética 

(MRI) e ultra-som. 

O impacto do uso da tomografia computadorizada em 1971 foi quase comparável à 

descoberta do raios-X, em termos de avanços na qualidade do diagnóstico. 

II. 4. Raios-X para mamografia 

A técnica conhecida como mamografia é usada para detecção de lesões na mama 

através do uso do raios-x e de um receptor de imagem. Primeiramente usada por Saloman 

(1913), uma grande quantidade de mamas foram examinadas, tendo-se identificado alguns 

cânceres de mama. A primeira descrição de sucesso em mamografia com pacientes foi 

relatada em 1930 por Stafford e Warren (1930). Entretanto, até a década de 50 do século 

XX, muitos físicos ficaram desencorajados porque as imagens provenientes das 

radiografias eram de baixa qualidade e não forneciam bases seguras para o diagnóstico de 

lesões mamárias. 
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Desde então várias opções de técnicas para mamografía usando diferentes ânodos 

(W, Mo e Rh), e filtros (Mo, Rh, Al, Pd, Ag, Cd, e suas combinações), baixas tensões (kV) 

e alta corrente no tubo (mA) foram estudadas por: Leborgne (1951), Egan (1960), 

Gershon-Cohen et al (1965); Gros (1967); Gershon-Cohen (1970), Atkins et al (1975); 

Johnson and 0'Foguhludha (1978); Jennings et al (1981); Beaman and Lilllicrap (1982); 

Beaman et al (1983); Stanton et al (1987); Desponds et al (1991); Dance et aí (1992), Sabei 

and Aichinger (1996); Boone (1999); Kimme-Smith (1999); Peixoto and de Almeida 

(2001). 

A identificação de lesões na mama por outras técnicas tem sido difundida, tais como: 

diaphanografia ou transiluminação (Monsees et al, 1987a e b), subtração angiográfica 

digital (Ackerman et al, 1985), mamografía com ions pesados, imagem por ressonância 

magnética (Orei et al, 1994 e Boetes et al, 1994), fotodetector infravermelho quântico -

QWIP (Gunapala, 2000), imagem por radionuclídeos (Ryan et al, 1988), radiação por 

Sincrotrón (Burattini et al, 1995), imagem por impedância de tecido, imagem por ultra-som 

(Richter, 1995), tomografia computadorizada para mamografía (Kalender et al, 1990 e 

Kalender and Polacim, 1991), mamografía digital (Kimme-Smith et al, 1998). Uma revisão 

de algumas destas técnicas pode ser encontrada em Jones (1982), Jackson et al (1993), e 

Sabei and Aichinger (1996). 

11.5. Detectores de radiação 

No ano seguinte à descoberta dos raios-x, Benoist e Hurmuzescu em Paris, e 

Thomson na Grã-Bretanha estudavam os efeitos da ionização provenientes dos raios-x 

observando a produção de descargas elétricas e dando início a um grande número de 

projetos de instrumentos de medida para raios-x. 

Em 1912, Christen havia desenvolvido instrumentos de medida para dose e chegou 

ao conceito de Camada Semi-Redutora (Half Vaíue Layer-HVL) permitindo classificar 

diferentes feixes de raios-x. Vários são os detectores usados na dosimetria de raios-x; entre 

eles estão as câmaras de ionização de ar livre, placas paralelas, dosímetros termo-

íuminescentes, semicondutores, entre outros. O estudo da fluência de energia é um campo 

em desenvolvimento, sendo utilizado um semicondutor de germânío hiper-puro na sua 

avaliação. 

O padrão primário para feixes de raios-x é uma câmara de ionização de ar livre 

(Attix, 1964 e Peixoto and de Almeida, 2002b). Jean Perrin (1896), em Paris, publicou um 
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projeto da câmara de ar livre relacionando todos os elementos essenciais para se conseguir 

o arranjo experimental. Projetos recentes de câmaras têm expandido a faixa de energia 

detectável, chegando a 50 MeV. 

A calibração e a padronização dos instrumentos de medição ou dosímetros são 

referenciadas dentro de condições de controle da exposição e dos campos de radiação, 

similares aos comumente encontrados na prática. Embora a resposta do dosímetro no 

campo possa não ser repetida completamente no laboratório, as condições podem ser 

previstas em um protocolo de calibração. Os limites de incertezas aceitáveis foram 

estabelecidos para cada faixa de exposição e aplicação (BIPM, 2001). 

Procedimentos adequados de calibração são necessários para garantir a confiança nas 

medidas. Orientação e condições de referências nas calibrações requeridas podem ser 

encontradas em publicações como a IEC (1994 1997), NCRP (1986), TRS 398 (TAEA, 

2000), entre outros. 

Rotinas de calibração incluem o uso de instrumentos de medida para os tipos e 

energias de radiação para o qual o detector foi projetado. A aprovação de tais instrumentos 

depende de seu desempenho nos testes específicos dentro das condições ambientais, 

campos magnéticos e eletrostáticos, situações de instabilidade e desempenho mecânico e 

elétrico (Peixoto, 1999). 

Finalmente, essas calibrações são obtidas com uma câmara de ionização calibrada 

contra um padrão primário ou contra um padrão rastreado a um PSDL ou laboratório 

padrão nacional similar. 

II. 6. Conceito de incerteza da medida 

O conceito de incerteza como um atributo quantificável é relativamente novo na 

história da medição, embora erro e análise de erro tenham sido, há muito, uma parte da 

prática da ciência da medição ou metrologia. Atualmente reconhece-se que, quando todos 

os componentes de erro tenham sido avaliados e as correções adequadas tenham sido 

aplicadas, ainda assim permanece uma incerteza sobre o quão correto é o resultado 

declarado, isto é, quanto o resultado da medição representa o valor verdadeiro da grandeza 

medida. 

Da mesma forma, o uso universal do Sistema Internacional de Unidades - SI foi 

introduzido pela 9- Conferência Geral de Pesos e Medidas - CGPM, em 1948, que 
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encarregou o Comitê Internacional de Pesos e Medidas - CIPM a estudar o 

estabelecimento de uma regulamentação completa das unidades de medida, proceder, com 

esse intuito, a um inquérito oficial sobre a opinião dos meios científicos, técnicos e 

pedagógicos de todos os países, e emitir recomendações atinentes ao estabelecimento de 

um sistema prático de unidades de medidas, suscetível de ser adotado por todos os países 

signatários da convenção do metro. O SI (INMETRO, 2000) propõe coerência a todas as 

medições científicas e tecnológicas, um consenso mundial sobre a avaliação e expressão de 

incerteza de medição que permitiria que o significado de um vasto espectro de resultados 

de medições na ciência, engenharia, comércio, indústria e regulamentação, fosse 

prontamente compreendido e apropriadamente interpretado. Atualmente, é imperativo que 

o método para avaliar e expressar a incerteza seja uniforme em todo o mundo, de forma tal 

que as medições realizadas em diferentes países possam ser facilmente comparadas. 

O enfoque sobre o qual está baseado o Guia para a expressão da incerteza de 

medição (ISO, 1995) está na orientação esboçada na recomendação INC-1 (Giacomo, 

1980) do grupo de trabalho sobre a declaração de incertezas, que foi convocado pelo BIPM 

em 1979, sob solicitação do CIPM. 
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tllIü$-X 

Figura 3: O desenho básico de um tubo de raios-x, 

O ânodo pode ser fixo ou giratório e com material com alto ponto de fusão e 

condutividade térmica (tungsténio, molibdênio e ródio), de forma a absorver as grandes 

quantidades de calor produzidas pela interação dos elétrons. 

Quando os elétrons interagem com o ânodo, perdem no processo de desaceleração 

cerca de 99% de energia cinética na produção de calor, A energia restante (cerca de 1%) é 

transformada em fótons e liberada na forma de raios-x, através de dois processos 

fundamentais: radiação ou ionização (Scaff, 1979). 

A radiação produzida pela perda de energia dos elétrons por radiação é chamada de 

radiação de frenagem ou bremsstrahlung (figura 4a), A radiação emitida pelo processo de 

TIL Fundamentos Teóricos 

III. 1. Raios-x 

III. Ia Teoria da produção de raios-x 

O princípio de funcionamento de um tubo de raios-x está na transformação de 

energia cinética de elétrons em energia eletromagnética. Os elétrons produzidos termo-

ionicamente (efeito Joule) através de uma corrente elétrica que passa pelo cátodo, são 

atraídos pelo ânodo, pela diferença de potencial aplicada entre o cátodo (filamento 

negativo) e o ânodo (anteparo ou alvo positivo), O tubo de raios-x básico apresentado na 

figura 3 consiste de um invólucro de vidro (ampola) contendo vácuo, para evitar a 

oxidação do ânodo e do cátodo quando em contato com o ar. Dependendo do projeto, o 

invólucro do tubo é resfriado externamente com ar, água ou óleo. 
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perda de energia por colisão ou ionização é chamada de radiação característica (figura 4b) 

(Bushong, 1988). 

Figura 4: Radiação emitida como raios-x pela interação de elétrons rápidos com os átomos do 
alvo. (a) Bremsstrahlung, resultante da interação de elétrons rápidos com o campo 
elétrico do núcleo, o elétron é bruscamente desacelerado, (b) Característica, ao ser 
preenchida a vacância resultante da ionização do átomo por remoção de elétron de 
camada interna (Bushong, 1988). 

Alguns dos possíveis tipos de interação que os elétrons podem sofrei são: 

a) O elétron incidente com energia cinética E sofre deflexões e a cada deflexão gera 

fótons de radiação x. 

b) O elétron incidente com energia cinética E sofre deflexões mas gera somente um 

fóton de radiação x. 

c) O elétron incidente com energia cinética E superior à energia de ligação 

correspondente à camada envolvida na interação com o elétron do ânodo (ionização), 

produz um único fóton de radiação x de energia máxima. Os elétrons são 

preferencialmente capturados neste processo nas camadas K e L, com 90 e 10 % de 

probabilidade, respectivamente (Evans, 1982). Estas energias são características das 

diferenças entre as energias de ligação de elétrons dentro do átomo do elemento particular. 

Os raios-x característicos do moíibdênio e do ródio possuem energias correspondentes à 

energia de ligação da camada K de seus átomos, 20,0keV e 23,22keV respectivamente 

(Attix, 1986). Devido a essas características, os tubos de mamografia são em geral 

projetados com ânodos de moíibdênio e ródio. 
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d) O elétron incidente com energia cinética E, pode excitar o átomo pela sua 

interação com elétrons de camadas mais externas, e com isto, causar a ionização do átomo 

pela remoção de um dos elétrons dessas camadas externas. O elétron não perde muita 

energia e o átomo retorna ao estado estável pela liberação de calor ou emissão de radiação 

de luz visível. 

O material do ânodo influencia o número e a energia dos raios-x emitidos. Quanto 

maior o número atômico do ânodo, maior será a eficiência da produção de radiação de 

frenamento, bremsstrahíung, sendo emitidos fótons (f{X) = Z.K.10" 9). Materiais com um 

número atômico baixo, como o molibdênio (Z=42) e o ródio (Z=45) têm uma contribuição 

insignificante de radiação de frenamento, conforme podemos observar na tabela 5. Além 

disso, as linhas espectrais da emissão característica deslocam-se para a direita, 

representando a radiação característica de maior energia, o que corresponde às energias de 

maior ligação dos elétrons de um átomo mais pesado. 

Tabela 5: Quantidade de raios-x produzidos para diferentes ânodos dos equipamentos 

utilizados emmamografia (f(X) = Z.VA0~9). 

Ânodo Tensão de operação (V) % de calor % de raios-x 

molibdênio (Z=42) 20 k 99,92 0,08 
25 k 99,90 0,10 
30 k 99,87 0,13 
35 k 99,85 0,15 

ródio (Z=45) 20 k 99,91 0,09 
25 k 99,89 0,11 
30 k 99,86 0,14 
35 k 99,84 0,16 

tungsténio (Z=74) 20 k 99,85 0,15 
25 k 99,81 0,19 
30 k 99,78 0,22 
35 k 99,74 0,26 

A potência dissipada no alvo para um tubo de radioterapia operando com 200 kV a 

30 mA e um tubo de radiodiagnóstico operando a 100 kV a 500 mA será de 1400 e 12000 

calorias/s, respectivamente. Cada ampola possui características técnicas do ânodo tais 

como carga máxima de calor e seu tempo de resfriamento. 

A solução para a dissipação de potência encontrada para os tubos de radiodiagnóstico 

foi o ânodo rotativo que gira de 3300 a 8500 rotações/min, desta maneira aumentando a 

área do foco onde é dissipado o calor. 
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III. 1. b. Tipos de ampolas de raios-x 

Existem vários tipos de ampolas de raios-x desenvolvidas para se adequarem melhor 

às aplicações na medicina: radioterapia e radiodiagnóstico (convencional e mamografia). 

A tensão e a corrente são selecionadas através do painel de controle. A corrente do 

tubo e o tempo de exposição estão relacionados diretamente com a quantidade de raios-x 

emitidos, em unidade de mAs. 

O efeito de flutuação (ripple) devido ao ciclo de fornecimento de corrente alternada é 

corrigido por meio de um circuito retificador, mantendo sempre o ânodo positivo e o fluxo 

de elétrons com velocidade constante durante toda a exposição. 

A angulação do ânodo utilizada em raios-x diagnóstico é de aproximadamente 10°, 

enquanto em radioterapia varia de 26° a 32°. A figura 5 apresenta um tubo de raios-x 

diagnóstico com ânodo rotativo. 

Figura 5: Tubo de raios-x diagnóstico com ânodo rotativo. 

Nos tubos de raios-x atuais, o cátodo possui dois tipos de filamentos montados um ao 

lado do outro, que produzem o foco fino (espiral de 0,2 a 0,3 mm de diâmetro) e o foco 

grosso (espiral de 1 a 2 mm de diâmetro), sendo utilizados de acordo com a técnica. 

A homogeneidade de campo de radiação não é uniforme em uma área transversal, 

sendo a taxa de fluência de fótons do lado do ânodo menor que a do lado do cátodo, o que 
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se deve a uma absorção pelo próprio alvo. A redução do ângulo do ânodo incrementa a 

espessura através da qual devem passar os raios-x, provocando, portanto, atenuação extra 

ao feixe, fenômeno conhecido por efeito anódico, 

A potência elétrica (P) em uma ampola de raios-x é dada pelo produto da intensidade 

da corrente elétrica (I) e a diferença de potencial aplicada (V). Devido à necessidade de se 

obter na radiologia diagnostica uma imagem nítida de objetos que não são absolutamente 

estáticos, são usados tempos de exposição bem pequenos com correntes altas. 

A filtração inerente ao tubo, normalmente fornecida pelo fabricante, é oriunda dos 

materiais intermediários da armação do tubo, janela, etc. 

III. J.c. Qualidades dos feixes de raios-x (Mo,Rh, W) 

A qualidade de radiação está fortemente relacionada com os parâmetros físicos do 

tubo, tais como o material e ângulo do ânodo, tensão e corrente aplicada ao tubo, filtração 

inerente e adicional e a forma de onda da tensão aplicada "ripple". 

Como os elétrons passam a diferentes distâncias do núcleo dos átomos do alvo, a 

radiação eletromagnética (raios-x) produzida poderá assumir continuamente qualquer valor 

desde quase zero até um valor máximo dado pela energia máxima do elétron. Além do 

espectro contínuo, temos um espectro de linhas superposto ao contínuo, chamado de 

espectro característico. 

A atenuação proveniente da filtração adicional, devido à inserção transversal de 

camadas de material atenuador, é projetada para remover os fótons de energias mais 

baixas. 

A figura 6 apresenta a distribuição da fluência de energia típica de um feixe de raios-

x gerado por um mamógrafo clínico e um outro proveniente de um tubo de potencial 

constante com ânodo de tungsténio e filtração adicional de paládio (Dendy and Heaton, 

1999). Pode-se observar os raios-x característicos do molibdênio e do paládio. 

O conceito de Camada Semi-Redutora é definido como a espessura de um 

absorvedor que reduz à metade a intensidade da radiação incidente, neste trabalho CSR, 

que significa Half-Value Layer - HVL. O HVL é então uma importante característica 

inerente ao feixe. 
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Figura 6: Distribuição espectral de raios-x gerados para (a) uma unidade dedicada para 
mamografia de ânodo de Mo operando a 28 kVp e com filtração adicional de 0,05 
mm Mo e (b) uma unidade de ânodo de tungsténio operando a 30 kVp e com 
filtração adicional de 0,05 mm Pd (Dendy and Heaton 1999). 

Um sistema de colimação é necessário para evitar valores falsos de HVL 

provenientes de feixes divergentes que atingem a câmara de ionização, fornecendo um 

maior HVL devido ao aumento na leitura da grandeza. Para a mamografia, o HVL é da 

ordem de 0,2 a 1,0 mm Al. O segundo HVL será a espessura necessária para reduzir à 

metade a intensidade do feixe após passar pelo primeiro HVL. 

A razão entre o primeiro e o segundo HVL fornece o coeficiente de homogeneidade -

CH. Quando um feixe não é mono-energético, o material introduzido como primeiro HVL 

"endurecerá" o feixe, tornando o segundo HVL maior. Logo, quanto maior o CH, mais 

mono-energético um feixe será. 

HVL 

HVL, 
(1) 

Na hipótese de que com a mesma tensão de operação, se obtenha o mesmo valor do 

primeiro HVL, será necessário fornecer o segundo HVL ou CH para caracterizar a 

diferença entre as condições de radiação. 
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III. 2. Teoria da medida 

A metrologia é a ciência da medida. O processo em que uma grandeza física é 

medida resulta em um valor numérico, expresso em termos de uma unidade específica da 

grandeza de interesse. 

A medição tem por objetivo determinar o valor do mensurando, isto é, o valor da 

grandeza física específica a ser medida. Uma medição compreende uma série de operações 

com parâmetros físicos ou sistemas, de acordo com um dado procedimento. Começa, 

portanto, com uma especificação apropriada do mensurando, do método de medição e do 

procedimento de medição, resultando em um número relacionado com o fenômeno 

observado e que representa a magnitude de uma dada grandeza. 

A seguir, são apresentadas as grandezas principais relacionadas às medidas da 

radiação ionizante em feixes de raios-x. 

III. 2. a. Grandezas e unidades 

A fluência de fótons, O, é o quociente entre dN e da, onde dN é o número de 

partículas com energias entre E e E+dE, incidentes sobre uma esfera com área de seção de 

choque da (ICRU 1998). A unidade é m"2. 

0 = ^ • (2) 
da 

A taxa de fluência, <£>,é o quociente entre d0 e dt, onde dO é o incremento de 

fluência em um intervalo de tempo dt. A unidade é m" s" . 

A fluência de energia,^, é o quociente entre dR e da, onde dR é a energia radiante 

com energias entre E e E + dE incidente em uma esfera com área de seção de choque igual 

a da. A seção de choque é perpendicular a direção da radiação (ICRU 1998). A unidade é 

J m . 

¥ = — (3) 
da 

A taxa de fluência de energia, y , é o quociente entre d*F e dt, onde d^ é o 

incremento de fluência de energia em um intervalo de tempo dt. A unidade é W m* . 

O kerma, Kinetic Energy Released in Matter, K, é o quociente entre dEtr e dm, onde 

dEtr é a soma das energias cinéticas iniciais de todas as partículas carregadas, liberadas 
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pelas partículas ionizantes não carregadas, em um material específico de massa dm (ICRU 

1998). A unidade é J kg"1 com o nome especial de Gray (Gy). 

KA . ( 4) 
dm 

A taxa de kerma, K ,é o quociente entre dK e dí, onde dK é o incremento de kerma 

em um intervalo de tempo dí. A unidade é J kg"1 s"1 com o nome especial de Gy s"1. 

A dose absorvida, D, é o quociente entre ds e dm onde de é a energia média 

depositada na matéria pela radiação ionizante por unidade de massa dm (ICRU, 1998). A 

unidade é J kg"1 com o nome especial de Gray (Gy). 

D-f- (5) 
dm 

A taxa de dose absorvida, D, é o quociente entre dD e dí, onde dD é o incremento 

de dose absorvida no intervalo e tempo dí. A unidade é J kg"1 s"1 com o nome especial de 

Gy s"1. 

III. 2. b. Medição da radiação 

No campo da metrologia das radiações ionizantes, as câmaras de ionização têm sido 

bastante utilizadas para medida, apresentando boa sensibilidade, estabilidade, 

repetitividade e reprodutibilidade. Na prática as câmaras de ionização possuem 

características como: 

a) mínima variação na sensibilidade na faixa de energia dos fótons medidos. 

b) volume suficiente que permita medidas para a faixa desejada. A sensibilidade é 

diretamente proporcional ao volume sensível da câmara, por exemplo, a leitura obtida por 

uma dada câmara com volume de 30 cm 3 será aproximadamente 50 vezes maior do que 

para uma câmara com volume de 0,6 cm exposta às mesmas condições de radiação. 

c) variação mínima na sensibilidade em relação a direção do feixe incidente. 

Entretanto, este tipo de variação pode ser minimizada no projeto da câmara, levando em 

conta o uso da câmara na mesma condição de radiação em que ela foi calibrada. 

d) baixa corrente de fuga. 
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e) coeficiente de calibração para toda a faixa de energia de radiação usada. 

f) valores mínimos de recombinação iônica. 

Essas câmaras estão comercialmente disponíveis em uma grande variedade de 

projetos para diferentes aplicações, e funcionam através da aplicação de um campo elétrico 

entre a sua parede e o eletrodo central, coletando as cargas produzidas pela ionização do 

gás dentro do detector após a passagem da radiação. A coleção das cargas é feita por um 

eletrodo coletor central de um volume que contém o gás (Attix 1986, Khan 1984). 

A padronização primária da grandeza kerma é realizada experimentalmente através 

do uso de uma câmara de ionização de ar livre, cujas características permitem medir a 

grandeza de acordo com a sua definição (Peixoto and de Almeida, 2002b). 

III. 3. Teoria das incertezas 

O guia para a expressão da incerteza de medição conhecido como Guide to the 

Expression of Uncertainty in Measurement - GUM (ISO, 1995) estabelece regras gerais 

para avaliar e expressar a incerteza de medição aplicada a um amplo espectro de medições, 

incluindo aquelas necessárias para manter o controle e a garantia da qualidade na 

produção; respeitar e fazer cumprir leis e regulamentos; conduzir pesquisa básica, pesquisa 

aplicada e desenvolvimento na ciência e na engenharia; calibrar padrões e instrumentos e 

executar ensaios, através de um sistema nacional de medição, de forma a estabelecer a 

rastreabilidade até os padrões nacionais; desenvolver, manter e comparar padrões físicos de 

referência nacional e internacional, incluindo materiais de referência. O GUM (ISO, 1995) 

será usado como referência principal neste capítulo. 

III. 3.a. Incerteza de uma medida 

O resultado da medição de uma grandeza física deve ser relatado com qualidade. Há 

diferentes formas de se realizar uma medida e a dificuldade está na indicação da 

confiabilidade dos resultados e como expressá-los. As informações devem fornecer um 

intervalo em torno do resultado de medição com o qual se espera abranger uma grande 

fração da distribuição de valores, que poderiam razoavelmente ser atribuídos à grandeza 

sujeita à medição e ao erro associado. 

Em geral, o resultado de uma medição é somente uma aproximação ou estimativa do 

valor do mensurando e, assim, só está completa quando acompanhada pela declaração da 

incerteza associada. 
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A medição possui variações que dão origem a um erro no resultado. É muito 

importante distinguir o termo "Erro" (em um resultado de medição) do termo "Incerteza de 

medição". O erro é um conceito idealizado sendo o resultado da medição menos o valor 

verdadeiro convencional do mensurando. 

Tradicionalmente, um erro é visto como tendo dois componentes, a saber, um 

componente aleatório e um componente sistemático. 

O erro aleatório presumivelmente se origina de variações temporais ou espaciais, 

estocásticas ou imprevisíveis, de grandezas de influência. Embora não seja possível 

compensar o erro aleatório de um resultado de medição, ele pode geralmente ser reduzido 

aumentando-se o número de observações. 

O erro sistemático não pode ser eliminado, porém pode ser reduzido. Se um erro 

sistemático se origina de um efeito conhecido de uma grandeza de influência em um 

resultado de medição, o efeito pode ser quantificado e, se for significativo em relação à 

exatidão requerida da medição, uma correção ou fator de correção pode ser aplicado para 

compensar o efeito. 

A falta do conhecimento exato do valor do mensurando gera uma dúvida no 

resultado da medição. Na prática, existem muitas fontes possíveis de incerteza em uma 

medição, incluindo a definição incompleta do mensurando; a realização imperfeita da 

definição do mensurando; uma amostragem não-representativa; o conhecimento 

inadequado dos efeitos das condições ambientais sobre a medição ou medição imperfeita 

das condições ambientais; o erro de tendência pessoal na leitura de instrumentos 

analógicos; a resolução finita do instrumento; os valores inexatos dos padrões de medição 

e materiais de referência; os valores inexatos de constante e de outros parâmetros obtidos 

de fonte externas; as aproximações e suposições incorporadas ao método e procedimento 

de medição; as variações nas observações repetidas do mensurando sob condições 

aparentemente idênticas. 

A definição incompleta do mensurando pode ser a causa de uma componente de 

incerteza suficientemente grande que deva ser incluído na avaliação da incerteza do 

resultado da medição. Por esta razão, o mensurando deve ser definido com totalidade 

suficiente relativa à exatidão requerida, de modo que, para todos os fins práticos 

associados com a medição, seu valor seja único. É nesse sentido que a expressão "valor do 

mensurando" é usada. 
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A palavra "incerteza" significa dúvida, e assim, no sentido mais amplo, "incerteza de 

medição" significa dúvida acerca da validade do resultado de uma medição. A grandeza 

física usada para expressar a incerteza deve ser internamente consistente e transferível. 

A incerteza de medição segundo o Vocabulário de Metrologia - VIM (ISO 1993) é 

definida como um parâmetro associado ao resultado de uma medição, que caracteriza a 

dispersão dos valores que podem ser fundamentalmente atribuídos a um mensurando. 

Os componentes da incerteza de medição estão agrupados em duas categorias em 

função do tipo de avaliação, mas todos estes componentes, independente de suas 

classificações, são modelados pelo tipo de distribuição de probabilidade e quantificados 

pela variância ou pelo desvio padrão, devendo ser evitada qualquer correspondência entre 

aleatório ou sistemático: 

Avaliação do tipo A (da incerteza): Método de avaliação da incerteza pela análise 

estatística de uma série de observações. 

Avaliação do tipo B (da incerteza): Método de avaliação da incerteza por outros 

meios que não a análise estatística de uma série de observações. 

Toda descrição detalhada da incerteza deve consistir em uma lista completa de seus 

componentes e indicar para cada uma o método utilizado para lhe atribuir um valor 

numérico. 

A palavra "incerteza", sem adjetivos, refere-se tanto ao conceito geral de incerteza 

como a qualquer uma ou a todas as medidas quantitativas deste conceito' incerteza padrão, 

incerteza padrão combinada e incerteza expandida. 

III. 3. b. Incerteza padrão 

O modelo matemático que transforma as variações do conjunto de observações 

repetidas no resultado de uma medição inclui várias grandezas de influência que não são 

exatamente conhecidas. A incerteza do resultado da medição proveniente do 

desconhecimento dessas contribuições deve então ser avaliada. 

O propósito da classificação tipo A e tipo B é de indicar as duas maneiras de avaliar 

as componentes da incerteza, a classificação não se propõe a indicar que haja qualquer 

diferença na natureza dos componentes resultante dos tipos de avaliação. Ambos os tipos 

de avaliação são baseados em distribuições de probabilidade e as componentes de incerteza 

resultantes de cada tipo são quantificados por variância ou desvios padrão. 
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Na maioria dos casos, o mensurando Y não é medido diretamente, mas é 

determinado a partir de n outras grandezas X i ; X 2 , X„ através de uma relação funcional 

/ equação ó, que por sua vez também podem depender de outras grandezas, incluindo 

correções e fatores de correção para efeitos sistemáticos, levando, por conseguinte, a uma 

complicada relação funcional/ 

As grandezas de interesse podem ser ou não diretamente determinadas na medição 

em curso. Os valores e incertezas são obtidos diretamente através de uma única 

observação, de observações repetidas, ou de julgamento baseado na experiência, e podem 

envolver a determinação de correções a leituras de instrumentos e correções por conta de 

grandezas de influência, tais como temperatura ambiente, pressão barométrica e umidade. 

Podem também ser obtidos indiretamente a partir de fontes externas, tais como grandezas 

associadas com padrões de medição calibrados, materiais de referência certificados e dados 

de referência obtidos de manuais técnicos. 

Uma estimativa do mensurando Y, designada por y, é obtida através da equação 7. 

Cada estimativa de entrada Xj e sua incerteza padrão associada U(XJ) são obtidas a 

partir de uma distribuição de valores possíveis da grandeza de interesse Xj. Essa 

distribuição de probabilidade pode ser baseada na freqüência, isto é, em uma série de 

observações Xi5k de Xi, ou pode ser uma distribuição de probabilidade. 

a) Avaliação da incerteza padrão tipo A 

A média aritmética ou média q de n observações é dada pela equação 8, onde n deve 

ser suficientemente grande para assegurar que q forneça uma estimativa confiável da 

expectativa. 

s—É** <8> 

A estimativa da variância experimental das observações da distribuição de 

probabilidade de q é dada por: 

Y = f(XuX2,...,X„) (6) 

(?) 
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* 2 f e ) = ̂ - r E f e - ? ) 2 (9) 

O uso do desvio padrão é mais conveniente na prática do que a variância por ter as 

mesmas dimensões de q, sendo determinado pela raiz quadrada positiva da variância, s(q^), 

caracterizando assim a variação dos valores esperados em torno de sua média q. 

Para uma grandeza de interesse Xj, a variância do tipo A é dada por 

w2(x (.) = sz(Xj)GO desvio padrão dado por u(xf) = s (X). 

A incerteza padrão do tipo A, para uma medição bem caracterizada sob controle 

estatístico, é determinada pelo desvio padrão da média dado por u-s{q)l4n . Outros 

parâmetros não avaliadas por observações repetidas devem ser obtidas por outros métodos. 

b) Avaliação da incerteza padrão tipo B 

A incerteza padrão do tipo B, U(XJ), é avaliada por julgamento científico, baseando-se 

em todas as informações disponíveis sobre a possível variabilidade de Xj, que não tenham 

sido obtidas através de observações repetidas (avaliadas por métodos estatísticos). O 

conjunto de informações pode incluir dados de medições prévias, a experiência ou 

conhecimento geral do comportamento e propriedades de materiais e instrumentos 

relevantes, especificações do fabricante, dados fornecidos em certificados de calibração e 

outros certificados e incertezas relacionadas a dados de referência extraídos de manuais. 

A experiência, a integridade, o senso de responsabilidade e a habilidade 

(treinamento) do operador são partes importantes do conjunto de informações disponíveis 

para uma avaliação do tipo B. 

Deve-se reconhecer que uma avaliação do tipo B da incerteza padrão pode ser tão 

confiável quanto uma avaliação do tipo A, especialmente em uma situação de medição em 

que uma avaliação do tipo A é baseada em um número comparativamente pequeno de 

observações estatisticamente independentes. 

Uma informação sobre a incerteza retirada de um certificado de calibração, manual 

técnico, especificação do fabricante ou citação de livro técnico deverá ser dividida pelo 

fator de abrangência k obtendo assim a incerteza padrão u(x;) e, conseqüentemente, a 

variância estimada U 2 ( X Í ) . 
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i) Distribuição aproximadamente normal 

Através de informações disponíveis de que o parâmetro X; esteja no intervalo a. até 

a+ é de 50 % ,supondo sua distribuição aproximadamente normal, onde a melhor estimativa 

XJ de Xj pode ser tomada no ponto médio do intervalo, a = (a+ - a.)/2. Tem-se que para uma 

distribuição normal com expectativa u. e desvio padrão a, o intervalo \x ± (a/1,48) abrange, 

aproximadamente 50% da distribuição, sendo u(xj)=l,48a. 

ii) Distribuição normal 

Através de informações disponíveis de que o parâmetro Xj esteja no intervalo a. até 

a+ é de 67 % (duas em três chances). Então, para uma distribuição normal com expectativa 

u- e desvio padrão a, o intervalo u. ± o abrange 68,3 %, pode-se razoavelmente tomar 

u(x;)=a. 

iii) Distribuição uniforme ou retangular 

Uma distribuição uniforme ou retangular de valores possíveis do parâmetro Xj , 

encontra-se dentro dos limites superior e inferior. A probabilidade de que Xj esteja dentro 

do intervalo a. até a+ ,é igual a um e fora deste intervalo é zero. 

O exemplo ilustrativo de um instrumento digital, figura 7, cujo resultado apresentado 

foi Xi = 9,81. como sendo o ponto médio no intervalo a. até a+. A probabilidade de que Xj 

esteja dentro do intervalo a.=9,806 até a+=9,815 é igual a um e fora deste intervalo é zero. 

a_=0,005 a+=0,005 

Figura 7: Como exemplo ilustrativo, um instrumento digital cujo resultado apresentado foi Xi = 
9,81. A probabilidade de que Xi esteja dentro do intervalo a_=9,806 até a+=9,815 é 
igual a um e fora deste intervalo é zero. 
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i 
A variância associada é dada pela ralação: 

i i 2 (x ( ) = (a+-a_)7l2 (10) 

Se a diferença entre os limites a+ - a., é designada por 2a, então a equação (10) torna-

se: 

w2(x,.) = a 2 / 3 (11) 

Se a determinação deste modo contribui significativamente para a incerteza de um 

resultado de medição, é prudente que se obtenha dados adicionais para sua avaliação mais 

completa. 

iv) Distribuição triangular 

Uma distribuição triangular ocorre quando a expectativa do parâmetro X; não está no 

centro dos limites superior e inferior (a+ e a.), ou seja, a distribuição não é uniforme em 

todo o intervalo. 

O exemplo ilustrativo de um instrumento analógico, figura 8, cujo resultado 

apresentado possui um valor mais provável de estar em X; = 9,81 do que em seus limites 

interior e superior a. = 9,806 e a+ = 9,815, respectivamente 

Figura 8: Como exemplo ilustrativo, um instrumento analógico cujo resultado apresentado 
possui um valor mais provável de estar em X; = 9,81 do que em seus limites interior 
e superior a. = 9,806 e a+ = 9,815, respectivamente. 



Rastreabilidade e Controle de Qualidade em Mamografía 
J. G. P. Peixoto 33 

É esperado que os valores próximos ao ponto médio sejam mais prováveis que os 

limites, eliminando assim as descontinuidades da função degrau em uma distribuição de 

probabilidade. 

A figura 8 apresenta estão XJ, como sendo o ponto médio no intervalo a. até a+, com a 

variância associada para a distribuição triangular: 

u2(xi) = a2/6 (12) 

III. S.c. Determinação da incerteza padrão combinada 

A incerteza padrão combinada uc é a incerteza padrão do resultado de uma medição 

y, quando este resultado é obtido de valores de um número de outras grandezas. Ela é o 

desvio padrão estimado, associado ao resultado, sendo igual à raiz quadrada positiva da 

variância combinada, obtida a partir de todos os componentes de variância e covariância, 

independente de como tenham sido avaliados (lei de propagação de incerteza). 

E importante não "contar duplamente" os componentes da incerteza. Se um 

componente da incerteza, surgindo de um determinado efeito, é obtido a partir de uma 

avaliação do tipo B, deve ser incluído como um componente independente da incerteza no 

cálculo da incerteza padrão combinada do resultado de medição, somente na medida em 

que o efeito não contribua para a variabilidade das observações. Isto porque a incerteza 

devida àquela parte do efeito que contribui para a variabilidade observada já está incluída 

no componente da incerteza obtido a partir da análise estatística das observações. 

i) Grandezas de interesse não correlacionadas 

A combinação de incertezas padrão provenientes de grandezas de interesse que são 

independentes Xi, xi, x n resulta na incerteza padrão combinada d;i estimativa y, 

representada por u c(y) e caracteriza a dispersão dos valores que poderiam, razoavelmente, 

ser atribuídos ao mensurando Y. 

Da raiz quadrada positiva da variância combinada u c

2(y), equação (13), obtemos a 

incerteza padrão combinada u c(y), logo o n d e / é a função dada na equação (6). 
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Na equação (13) cada u(x;) é uma incerteza padrão avaliada como do tipo A ou B, 

sendo baseada em uma aproximação da primeira ordem da série de Taylor denominado no 

GUM (ISO 1995) como lei de propagação da incerteza. 

Os coeficientes de sensibilidade c{ descrevem a relação entre os valores de saída y e 

os de interesse x i ; x 2, x n.( c.~dfíôxi), logo cada variância estimada associada com a 

estimativa de saída y é descrita como uj(y)^\cj\u(xj). Substituindo estas expressões na 

equação (13), teremos: 

(14) 

Os coeficientes de sensibilidade também podem ser determinados experimentalmente 

através da variação em Y causada por uma variação em um dado X¡, enquanto se mantêm 

constantes as grandezas de interesse restantes. Imaginemos que Y=xi.X2 onde xi=l,0+0,1 e 

x 2 -10±l , obtendo experimentalmente Ci e c 2: 

( (* l (*2 + u(x2)))~ y)/ 
A ( * 2 ) 

+ ((x,(x 2 -u(x2)))-y)/ 
/u(x2) 

2 

((x2(x: + w(x 1)))- y)/ 
/ « ( * i ) A ( * i ) 

Substituindo os valores: 

C i i - i o v 
0,1 + 

(9 -10) y 

0.1 
- 1 0 

" ( i i - io) , 
+ 

( 9 - 1 0 ) / 
71 

- 1 

Se o mensurando Y (equação 6) é expandido em torno dos valores nominais Xj5o das 

grandezas de interesse X;, então, até a primeira ordem (o que é, geralmente, uma 

aproximação adequada), Y = Y O + C I Õ I + C 2 Õ 2 + . . . + C N Ô N , onde Yo=f(Xii0,X2;o,...,XN,o)3 

Ci=(õ£'5Xi) é avaliado em X Í = X Í > 0 e 6i=Xi-Xifo. Assim, para fins de uma análise de 

incerteza, um mensurando é, usualmente, aproximado por uma função linear de suas 

variáveis, transformando suas grandezas de interesse X; para 5;. 
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Se Y é da forma Y - cX^X2

Pl ...X£N e os expoentes p, são números positivos ou 

negativos conhecidos, tendo incertezas desprezíveis, a equação (13) pode ser expressa por: 

k w ^ P = Z k » ( * , v * 1 l 2 ( i s ) 
i=i 

Esta equação é da mesma forma que (14), mas com a variância combinada u c (y), 

expressa como uma variância combinada relativa [uc(y)/y] , e a variância estimada u (x¡), 

associada com cada estimativa de entrada expressa como uma variância relativa estimada 

[u(xi)/x¡]2. Neste caso, a incerteza padrão combinada relativa é uc(y)/|y|, e a : incerteza 

padrão relativa de cada estimativa de entrada é U(XJ)/ |X¡ | , |y|*0 e |x¡|^0. 

ii) Grandezas de interesse correlacionadas 

A equação (13) e as equações decorrentes, tais como as (14) e (15), são válidas 

somente se as grandezas de interesse X¡ forem independentes ou seja não-correlacionadas. 

Se alguns dos Xi são significativamente correlacionados, as correlações devem ser levadas 

em consideração. 

A determinação da incerteza combinada para o estudo realizado neste trabalho não 

levou em conta para grandezas de interesse correlacionadas. Logo, apenas no nível 

ilustrativo, temos que quando as grandezas de interesse são correlacionadas, a expressão 

apropriada para a variância combinada uc

2(y)> associada com o resultado de uma medição 

é: 

u2(y) = y f——<x.ix.) = Y <L U2rx) + 2YY <LJLU(X x ) (16) 
í=i p\ôx, dxj 

N 2 N-\ N 

f=1 y=í+1 dx, õxj 

onde X j e X j são as estimativas de X¡ e Xj e u(x¡, X j ) é a covariancia estimada, associada com 

X i e X j . 

Ill 3.d Determinação da incerteza expandida 

A incerteza expandida XJ é definida como intervalo em torno do resultado da medição 

com o qual se espera abranger uma extensa fração da distribuição de valores que poderiam 

ser razoavelmente atribuídos ao mensurando. 

A incerteza expandida U é obtida, multiplicando-se a incerteza padrão combinada 

uc(y) por um fator de abrangência k. A multiplicação de uc(y) por uma constante não trará 

acréscimo de novas informações, mas a informação previamente disponível estará 
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apresentada de forma diferente, o valor do fator de abrangência multiplicador deve ser 

sempre declarado. 

O resultado de uma medição é expresso como Y=y±U, que apresenta o valor 

atribuído y e o intervalo (y-U a y+U) com o qual se espera abranger unia extensa fração da 

distribuição de valores que podem ser razoavelmente atribuídos a Y. Tal intervalo é 

também expresso como y-U <Y < y + U. 

III. 3. e. Determinação do fator de abrangência 

O fator numérico utilizado como um multiplicador da incerteza padrão combinada de 

modo a obter uma incerteza expandida é escolhido com base no nível da confiança 

requerido para o intervalo Y = y ± U. Um fator de abrangência, k, está tipicamente na faixa 

de 2 a 3, mas para aplicações especiais pode estar fora desta faixa. 

Uma extensa experiência e o conhecimento pleno da utilização que se fará de um 

resultado de medição poderão facilitar a escolha de um valor apropriado de k. 

Para estimar o valor de um fator de abrangência k, correspondente a uma 

probabilidade de abrangência especificada, é necessário que seja levada em conta a 

confiabilidade da incerteza padrão uc(y) da estimativa de saída y. Isto implica considerar 

quão bem uc(y) estima o desvio padrão associado ao resultado da medição. Para uma 

estimativa do desvio padrão de uma distribuição normal, os graus de liberdade desta 

estimativa, que depende do tamanho da amostra na qual ela está baseada, é uma medida da 

confiabilidade. Analogamente, uma medida adequada da confiabilidade da incerteza 

padrão associada a uma estimativa de saída é seu grau de liberdade efetivo veff, que é 

aproximado por uma combinação apropriada dos graus de liberdade efetivos das diferentes 

contribuições da incerteza Ui(y). 

O procedimento para o cálculo de um fator de abrangência apropriado k, quando as 

condições do teorema central do limite são satisfeitas, é obtido a partir da fórmula de 

Welch-Satterhwaite(ISO, 1995). 

U = kue{y) (17) 

v (18) 
•ff ~ ,v 
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onde os Uj(y) a incerteza padrão associada e v i os graus de liberdade efetivo da 

contribuição da incerteza padrão. 

Para incertezas padrão do tipo A, os graus de liberdade são dados por Vj=n-1. 

Entretanto, para incertezas padrão do tipo B, é prática comum efetuar as avaliações de 

maneira a assegurar que qualquer sub-estimativa seja evitada. Se, por exemplo, os limites 

inferior e superior a. e a+ são estabelecidos, eles são usualmente escolhidos de tal forma 

que a probabilidade da grandeza em questão ultrapassar esses limites é de fato 

extremamente pequena. Sob a hipótese de que esta prática seja seguida, os graus de 

liberdade da incerteza padrão do tipo B podem ser tomados como sendo vj—><x>. Temos, 

portanto, a equação (18): 

vcjr = — °7^-< 4

 c W (19) 

n — 1 oo co n — \ 

Baseado na distribuição-/ avaliada para uma probabilidade de abrangência de 

95,45%, obteremos o fator de abrangência k através da tabela 6. Se veir não for inteiro, o 

que é usualmente o caso, truncar vefr para o próximo menor inteiro. 

Tabela 6: Fatores de abrangência k para diferentes graus de liberdade v e f f . 

Ve(T 

k 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 60 120 co 

13,97 4,53 3,31 2,87 2,65 2,52 2,43 2,37 2,32 2,28 2,13 2,09 2,06 2,04 2,02 2,00 
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IV. Materiais e Métodos 

IV. 1. Instrumentação e métodos usados na calibração de câmaras de ionização 
com mamógrafo clínico. 

O processo experimental contou com a utilização de câmaras de ionização padrão 

secundário de placas paralelas construídas especificamente para mamografia. Este 

instrumento mede o kerma depositado pela radiação ionizante na massa de ar definida no 

seu volume sensível. 

As câmaras de referência para mamografia utilizadas nos laboratórios padrão 

secundário são calibradas em laboratórios padrão primário para a grandeza kerma no ar em 

qualidades de feixes bem conhecidas. Por sua vez, as câmaras dos usuários são calibradas 

na grandeza kerma nos laboratórios padrão secundário em feixes de interesse clínico com 

padrões rastreados à rede metrológica internacional. 

Esta etapa do trabalho tem como objetivo estudar o comportamento de diferentes 

câmaras de ionização existentes no mercado, tabela 7, a partir da calibração contra o 

padrão secundário do Laboratório de Dosimetria da Agência Internacional de Energia 

Atômica - DOL / IAEA (Seibersdorf / Áustria), utilizando um mamógrafo clínico. O 

Padrão secundário do DOL / IAEA, figura 9, possui rastreabilidade ao padrão primário do 

PTB / Alemanha (PTB 1999a). 

Tabela 7: Características das câmaras de placas paralelas projetadas especificamente para 
serem utilizadas em mamografia e que foram calibradas no sistema implantado com 
um mamógrafo clínico. 

Fabricante Modelo N / S Volume (cm 3) Construção da janela Laboratório 

Radcal 10X5-6M 8362 1 6,0 0,7 mg/cm 2 poliéster 
metalizado 

DOL 2 

Radcal 10X5-6M-3 8590 6,0 0,7 mg/cm 2 poliéster 
metalizado 

LCR 3 

Radcal . 10X5-ÓM 8468 6,0 0,7 mg/cm 2 poliéster 
metalizado 

LNMRI 4 

Exradin A l l - T W 118 0,6 3,85 mg/cm 2 C552 
plástico equivalente ao ar 

DOL 2 

Standard 600 Magna 976131 1,0 0,025 mm Kapton / DOL 2 

Imaging grafite 

Câmara padrão secundário utilizada como referência para a calibração 
2 Dosimetry Laboratory - DOL/ÍAEA 
3 Laboratório de Ciências Radiológicas - LCR/DBB/IBRAG/UERJ 
A Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes - LNMRI/IRD/CNEN 
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Figura 9: Câmara de placas paralelas para mamografía fabricada pela RADCAL modelo 10X5-
6M n/s 8362 e pertencente ao Laboratório de Dosimetria da Agência Internacional 
de Energia Atômica - DOL / 1AEA (Peixoio, 2000). 

A câmara RADCAL n/s 8362,figura 9, pertencente ao DOL/ÍAEA utilizada como 

padrão de referência, foi calibrada em três Laboratórios de Dosimetria Padrão Primário -

PSDL: O Physikalisch-Technische Bundesanstalt - PTB (Alemanha), o Bundesamt für 

Eich-und Vermessungswesen - BEV (Áustria) e o National Institute for Standards and 

Technology - NIST (Estados Unidos). Os três PSDLs possuem câmaras de ar livre 

dispostas nos arranjos experimentais apresentados nas figuras 10 e 11. 

A Câmara foi calibrada nas qualidades de mamografía e os coeficientes de calibração 

fornecidos por estes PSDLs estão apresentados na tabela 8 e representados graficamente na 

figura 12. As qualidades dos feixes de radiação não atenuados refere-se às combinações do 

ânodo e da filtração adicional. Os feixes atenuados originam-se das mesmas condições de 

referência dos feixes de radiação não atenuados adicionados 2,0 mm Al para simular o 

paciente. 
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Tabela 8: Qualidades dos feixes de radiação não atenuados e atenuados dos Laboratórios de 
Dosimetria Padrão Primário do PTB (1999), NIST (2000) e BEV (1999) c os seus 
respectivos coeficientes de calibração determinados para a câmara RADCAL 
modelo 10X5-6M s/n 8362 pertencente ao DOL / 1AEA. 

HVL Código da qualidade de radiação Coeficiente de calibração (mGy/nC) 
(mm Al) PTB" 1 NIST 4 BEV J PTB NIST BEV 

(U=l,4%) 4 (U=l%) 4 (0=1,5%)' 

Não atenuado 
0,280 Mo/Mo23 4,6751 
0,282 MV25 4,612 
0,304 Mo/Mo25 4.6431 
0,317 MV28 4,612 
0,330 W23MoóO 4,628 
0,336 Mo/Mo28 4,6304 
0,337 MV30 4,607 
0,340 W25Mo60 4,629 
0,351 Rh/Rh25 4,6542 
0,360 W28Moó0 4,628 
0,365 Mo/Mo30 W30Mo60 4,6281 4,627 
0,374 MV35 4,607 
0,390 W35Mo60 4,633 
0,398 Mo/Mo35 4,6757 
0,403 MV40 4,602 
0,419 Mo/Rh28 4,6472 
0,438 Rh/Rh30 4,6659 
0,440 MV50 4,607 
0,447 Mo/Rh32 4,5901 
0,470 W30Pd40 4,631 
0,500 W30Rh50 4,613 
0,512 Rh/Rh35 4,6620 
0,559 Rlt/Rh40 4,6304 

Atenuado (+2,0 mm AI) 
0,546 Mo/Mo25x 4,5901 
0,560 W23Mo60A12 4,616 
0,580 MH25 W25Mo60A12 4,587 4,614 
0,584 Mo/Mo28x 4,5113 
0,629 Mo/Mo30x 4,5752 
0,630 W28Mo60A12 4,621 
0,670 MH30 4.601 
0,690 W30Moó0A12 4,629 
0,695 Mo/Mo35x 4,5918 
0,749 MH35 4,615 
0,814 Rh/Ríi30x 4,6511 
0,820 W30Rh50A12 4,620 
0,825 MH40 4,624 
0,870 W30Ph40A12 4,6272 4,643 
0,898 Rh/Rh35x 
0,900 4,667 
0,968 MH50 4,633 

O símbolo indica a combinação de ânodo e filtração adicional de molibdênio, seguido da 
voltagem aplicada. 
2 a primeira letra significa o tipo de material usado no ando do tubo de raios-x, seguido do 
material usado na filtração adicional e a voltagem aplicada. A letra x no final significa a adição 
de 2 mm AI. 
3 a primeira letra significa o tipo do material usado no ânodo do tubo de raios-x, seguido da 
espessura da filtração adicional e o tipo de material, seguido da voltagem aplicada. No caso das 
qualidades atenuadas. Para qualidades atenuadas a adição de 2 mm Al é indicada por A12. 
A k=2 ao nível de confiança de 95,45%. 
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Figura 10: Arranjo experimental do Laboratório de Dosimetria Padrão Primário da Alemanha-
Physikaíisch-Tcclinischc Bundesanstalt - PTB. À esquerda encontra-se o padrão 
primário do PTB e, à direita, o padrão secundário a ser calibrado (Peixoto, 2000). 

Figura 11: Arranjo experimental do Laboratório de Dosimetria^Padrão Primário da Austria-
Bundesamt fur Eich-und Vermessungswesen - BEV. À direita encontra-se o padrão 
primário do BEV, ao centro, o padrão secundário a ser calibrado (Peixoto, 2000). 
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Figura 12: Coeficiente de calibração da câmara de placas paralelas RADCAL modelo 10X5-
õM n/s 8362 do Laboratório de Dosimetria da Agência Internacional de Energia 
Atômica - DOL / IAEA calibrada no PTE (1999), NIST (2000) e no BEV (1999) 
em feixes não atenuados e atenuados (Peixoto, 2000), 

A câmara de ionização de placas paralelas Radcal 10X5-6M pertence ao Laboratório 

Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes do Instituto de Radioproteção e 

Dosimetria da Comissão Nacional de Energia Nuclear - LNMRI/IRD/CNEN, a Radcal 

10X5-6M-3 pertence ao Laboratório de Ciências Radiológicas do Departamento de 

Biofísica e Biometria do Instituto de Biologia Roberto A. Gomes da Universidade Estadual 

do Rio de Janeiro - LCR/DBB/IBRAG/UERJ, a Exradin Al l -TW e a Standard Imaging 

600 Magna pertencem ao DOL/IAEA. Estão descritas na Tabela 8 e apresentadas nas 

figuras 13 e 14. Essas câmaras foram selecionadas de acordo com suas características 

físicas, reprodutibilidade e repetitividade. 

No arranjo experimental do DOL / IAEA foi utilizada uma unidade de mamografia 

clínica, modelo Senographe DMR fabricada pela General Electric Co., com dois ânodos 

rotativos: molibdênio (dopado com vanádio) com uma filtração adiciona) de 0,03 mm Mo 

ou 0,025 mm Rh e ródio com uma filtração adicional 0,025 mm Rh. Para simular os feixes 

atenuados pelo paciente foi adicionado um filtro de 2,0 mm de alumínio à filtração 

adicional existente como sendo o equivalente em alumínio necessário para obtermos a 

mesma atenuação do material do tecido mamário. 



Rastreabilidade e Controle de Qualidade em Mamografia 
J. G. P. Peixoto 43 

Figura 13. Câmara de ionização de placas paralelas utilizada como padrão secundário para as 
qualidades de feixes dc raios-x de mamografia: Radcal modelo 10X5-6M-3, 
pertencente ao LCR/DBB/IBRAG/UERJ (Peixoto and de Almeida, 2002c). 

Figura 14. Conjunto de câmaras de ionização de placas paralelas utilizadas como padrões 
secundários para as qualidades de feixes de raios-x de mamografia: Apresentadas da 
parte superior para a inferior como a Standard Imaging modelo 600 Magna, Exradin 
modelo Al 1-TW e a Radcal modelo 10X5-6M (Peixoto, 2000). 

Os diferentes componentes do arranjo experimentai para a implantação da calibração 

em feixes de mamografia utilizando um mamógrafo foram montados sobre um banco 
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ótico, utilizando suportes fixos e rígidos, de forma a garantir um posic ;onamento 

reprodutível das câmaras e do tubo de raios-x. 

A figura 15 apresenta o arranjo experimental do mamógrafo clínico utilizado no 

DOL / IAEA, com o tubo de raios-x Senographe DMR (mamógrafo) na posição horizontal. 

Figura 15: Arranjo experimental do mamógrafo clínico utilizado no Laboratório de Dosimetria 
da Agência Internacional de Energia Atômica cm Seibersdorf / Áustria. O tubo de 
raios-x encontra-se na posição horizontal adaptado a um sistema rígido próprio para 
as condições de uso em metrologia. Também pode ser observado um banco ótico 
para o posicionamento das câmaras de ionização a serem calibradas (Peixoto, 2000). 

Nesta prática experimental de calibração dos padrões secundários foi utilizado o 

método de substituição, na geometria de referência de 1000 mm de distância foco-câmara e 

100 mm de tamanho de campo de radiação com homogeneidade de 95 %. 

Cada conjunto de leituras obtidas com cada câmara foi corrigido para as variações de 

temperatura e pressão, que influenciam diretamente o valor da massa de ar no volume das 

câmaras utilizadas neste trabalho, conforme equação (20); a umidade relativa do ar 

mantida entre 40 e 70 % não exigindo nenhuma correção: 

KPj)=[^-i5+%V5ir'32%) (20) 
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onde T e P são os valores de temperatura em °C e pressão em kPa para cada medida, 

respectivamente sendo 20 °C e 101,325 kPa a temperatura e pressão de referência, 

respectivamente. 

O resultado das séries de leituras corrigidas para a variação de temperatura e pressão 

é obtido pelo método estatístico de média aritmética e o desvio padrão da média. 

IV. 2. Instrumentação e métodos usados na comparação interlaboratorial em 
mamografia. 

Esta etapa do trabalho tem como objetivo o estudo da resposta das câmaras de 

ionização padrão secundário existentes nos laboratórios de dosimetria brasileiros, que 

possuem rastreabilidade a um laboratório de dosimetria padrão primário ou secundário. 

Essa comparação foi realizada no arranjo experimental utilizando um tubo de raios-x 

com alvo de tungsténio de potencial constante existente no LNMRÍ/IRD/CNEN e do 

Laboratório de Calibração de Instrumentos do Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares da Comissão Nacional de Energia Nuclear - LCI/IPEN/CNEN. 

As câmaras de ionização de placas paralelas, utilizadas na comparação 

interlaboratorial, foram projetadas especificamente para serem utilizadas na mamografia e 

fabricadas pela Radcal com volume de 6,0 cm . As suas características mais importantes 

estão descritas sumariamente na tabela 9 e apresentadas nas figuras 16 e 17. As câmaras 

pertencentes ao LNMRI/IRD/CNEN n/s 8468 e a câmara pertencente ao 

LCR/DBB/IBRAG/UERJ n/s 8590 participaram de ambas comparações inter-laboratoriais 

realizadas no LNMRI/IRD/CNEN e no LCI/IPEN/CNEN. 

Tabela 9: Características e código das câmaras de placas paralelas projetadas especificamente 
para serem utilizadas em mamografia e que foram utilizadas na comparação 
interlaboratorial. 

Fabricante Modelo N / S Código Características Laboratório 

Radcal 
Radcal 
Radcal 
Radcal 

1 ^ 

10X5-6M-3 
20X5-6M 
10X5-6M 
10X5-ÓM 

8590 1 

20700 
8468 
8220 

A 
BI 
B2 
C 

0,7 mg/cm 2 poliéster 
metalizado 

Volume de 6,0 cm 3 

LCR 2 

LNMRI 3 

LNMRI 3 

LCI 4 

Câmara padrão secundário utilizada como referência 
2 Laboratório de Ciências Radiológicas - LCR/DBB/IBRAG/UERJ 
3 Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes - LNMRI/IRD/CNEN 
4 Laboratório de Calibração de Inatrumentos - LCI/IPEN/CNEN 
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Figura 16: Câmara de ionização de placas paralelas RADCAL 20X5-6M n/s 20700, RADCAL 
I0X5-6M n/s 8468 e a RADCAL 10X5-6M-3 n/s 8590 respectivamente da esquerda 
para a direita, utilizadas na comparação interlaboratorial realizada no 
LNMRI/IRD/CNEN (Peixoto and de Almeida, 2002c). 

K a i t i d l l l l V AM-.* 
ju/&b59li ti > S46fí 

Figura 17: Câmara de ionização de placas paralelas RADCAL 10X5-6M n/s 8220.. RADCAL 
20X5-6M n/s 30487, RADCAL 10X5-6M-3 n/s 8590 e a RADCAL 1ÓX5-6M n/s 
8468 respectivamente da esquerda para a direita, utilizadas na comparação 
inlerlaboratorial realizada no LCÍ/IPEN/CNEN. 
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A tabela 10 apresenta os coeficientes de calibração, as incertezas declaradas nos 

certificados, as qualidades dos feixes, códigos de identificação, potencial aplicado ao tubo 

de raios-x, a sigla do laboratório de dosimetria ao qual o padrão possui rastreabilidade. A 

figura 18 representa graficamente os dados dos coeficientes de calibração dessas câmaras. 

Tabela 10: Coeficientes de calibração dos padrões secundários de placas paralelas usados na 
comparação inter laboratorial para feixes de mamografia. 

HVL Código Laboratório Coeficiente de calibração (mGy/nC) 
(mm Al) de LCR LNMRJ IPEN 

dosimetria A BI B2 C 
I > l , 6 % d U=l ,4% d U=l ,6% d U=3,0% d 

0,224 MV 20 PTB b 4,715 
0,272 MoMo-23 1AEA3 4,756 4,732 
0,282 MV 25 PTB b 4,710 
0,297 MoMo-25 1AEA" 4,752 4,727 
0,30 Mo/Mo25 FDAC 4,735 
0,317 MV 28 PTB b 4,706 
0,328 MoMo-28 lAEA" 4,750 4,724 
0,33 Mo/Mo28 FDAC 4,688 

0,337 MV 30 PTB b 4,701 
0,348 MoMo-30 IAEA a 4,747 4,722 
0,35 Mo/Mo30 FDAC 4,675 
0,374 MV 35 PTB b 4,706 
0,38 Mo/Mo35 FDAC 4,653 

0,382 MoMo-35 IAEA a 4,745 4,722 
0,403 MV 40 PTB b 4,696 
0,440 MV 50 PTB b 4,692 
0,44 Rli/Rli30 FDAC 4,670 

0,450 MH 20 PTB b 4,686 
0,51 Rh/Rh35 FDAC 4,655 
0,56 Mo/Mo25x F D A 1,555 

0,580 MH 25 PTB b 4,686 
0,582 MoMo-25x IAEA a 4,744 4,714 
0,60 Mo/Mo25x FDAC 4,655 
0,611 MoMo-28x IAEA a 4,774 4,733 
0,63 Mo/Mo30x FDAC 4,663 

0,663 Mo/Mo-30x IAEA a 4,762 4,730 
0,670 MH 30 PTB b 4,695 
0,699 MoMo-35x ÍAEA a 4,764 4,737 
0,749 MH 35 PTB b 4,714 
0,81 Rh/Rh30x FDA 4,639 

0,825 MH 40 PTB b 4,714 
0,85 Mo/Mo35x FDAC 4,665 
0,90 Rli/Rh35X F D A 4,670 
0,968 MH 50 PTB b 4,714 

a Agência Internacional de Energia Atômica - IAEA / Áustria 
b Physikalisch-Technische Bundesanstalt - PTB / Alemanha 
c Food and Drug Administration FDA / USA 
d k=2 ao nível de confiança de 95,45% 
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Figura 18: Coeficientes de calibração das câmaras de ionização de placas paralelas padrão 
secundário usados na comparação interlaboratorial para feixes de mamografia (não 
atenuados e atenuados), 

O resultado final das medições foi obtido através da média de 5 (cinco) sucessivas 

medições efetuadas sob as mesmas condições, sendo cada leitura corrigida para a 

temperatura e pressão de referência, equação (20) e a corrente de fuga. 

IV. 3. a Comparação interlaboratorial em mamografia - LNMRI 

No arranjo experimental do Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações 

Ionizantes - LNMRI / IRD / CNEN apresentado na figura 19, foi usado um gerador de 

potencial constante de fabricação PANTAEC modelo HF160 com o material do ânodo de 

tungsténio (W), filtração inerente de 1 mm Be, filtração adicional de 0,06 mm Mo para 

simular feixes não atenuados e de 0,06 mm Mo + 2,0 mm Al para simular feixes 

atenuados. A corrente no tubo para este trabalho foi fixada em lOmA para feixes não 

atenuados e 20 mA para feixes atenuados, de forma a obter taxas de kerma no ar próximas 

às usadas nas clínicas. 

A tabela 11 apresenta um total de 10 qualidades utilizadas na comparação 

interlaboratorial realizada no LNMRI/IRD/CNEN. 
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Figura 19: Arranjo experimental do LNMRJ/IRD/CNEN (Peixoto and de Almeida, 2002c). 

Tabela 11: Qualidades de radiação utilizadas no arranjo experimental do LNMRI/IRàO/CNEN 
na comparação interlaboratorial das câmaras de ionização de placas paralelas 
utilizadas em mamografia. 

HVL (mm Al) Código da qualidade" Voltagem nominal(kVp) 

0,33 W60Mo23 23 
0,34 W60Mo25 25 
0.36 W60Mo28 28 
0,37 W60Mo30 30 
0,41 W60Mo35 35 
0,57 W60Mo23x 23 
0,58 W60Mo25x 25 
0,63 W60Mo28x 28 
0,68 W60Mo30x 30 
0,89 W60Mo35x 35 

a a primeira letra significa o tipo do material usado no ânodo do tubo de raios-x, seguido da 
espessura da filtração adicional e o tipo de material, seguido da voltagem aplicada. No caso das 
quaüdades atenuadas, a letra x no final significa a adição de 2 mm Al. 

IV 3. b Comparação interlaboratorial em mamografia - IPEN 

No arranjo experimental do Laboratório de Calibração de Instrumentos 

LCI7IPEN/CNEN foi usado um gerador Rigaku Denki Co. Ltda tipo Geigerplex de 

potencial constante, acoplado a um tubo Philips, modelo PW2184/00, o material do ânodo 

de tungsténio (W), filtração inerente de 1 mm Be, filtração adicional de 0,06 mm Mo para 

simular feixes não-atenuados, ou 0,06 mm Mo + 2,0 mm Al para simular feixes atenuados, 
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conforme pode ser observado na figura 20. A corrente no tubo de 30 mA foi utilizada 

conforme recomendações existentes no laboratório (Guerra, 2001). 

A tabela 12 descreve um total de 14 qualidades utilizadas na comparação 

interlaboratorial no LCI/IPEN/CNEN (Guerra, 2001). 

Figura 20: Arranjo experimental do LCI/IPEN/CNEN. 

Tabela 12: Qualidades de radiação utilizadas no arranjo experimental LCI/IPEN/CNEN para 
mamografia. 

HVL (mm Al) Código da qualidade Voltagem (kV) 

0,28 RXM20 20 
0,32 RXM23 23 
0,33 RXM25 25 
0,34 RXM28 28 
0,35 RXM30 30 
0,37 RXM32 32 
0,38 RXM35 35 
0,52 RXM20X 20 
0,56 RXM23X 23 
0,58 RXM25.X 25 
0,61 RXM28x 28 
0,67 RXM30X 30 
0,70 RXM32X 32 

0,86 RXM35X 35 
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IV. 3. Avaliação das incertezas associadas à calibração e à comparação 
interlaboratorial 

IV. 3.a Declaração do resultado de medição 

A análise de incertezas para uma medição (planilha de incerteza de medição) deve 

incluir uma relação de todas as fontes de incertezas junto com as incertezas padrão 

associadas da medição e os métodos para avaliá-las. Para medições repetidas, o número n 

de observações também deve ser declarado. Para garantir maior clareza, serão apresentados 

os dados relevantes para esta análise, na forma de uma tabela, onde todas as grandezas são 

representadas por um símbolo X¡, ou identificação abreviada. A tabela 13 é um exemplo 

íormal deste arranjo, sendo aplicável ao caso de parâmetros não correlacionados. 

Tabela 13: Esquema de um arranjo organizado das grandezas, estimativas, incertezas padrão, 
coeficientes de sensibilidade e contribuições de incertezas utilizadas na análise de 
incerteza de uma medição. 

Fonte da incerteza Tipo A Tipo B 

(unidade ou %) (unidade ou %) 

a. Fatores que influenciam o padrão de referência 
Grandeza (Xi) u(x) u(x) 
Grandeza (X : ) u(x) u(x) 

b. Fatores que influenciam o padrão a ser calibrado: 
Grandeza (X 3) u(x) u(x) 
Grandeza (X,) u(x) u(x) 

c. Fatores que influenciam ambos os instrumentos 
Grandeza (X 5) u(x) u(x) 
Grandeza (X$) u(x) u(x) 

Grandeza (X N ) u(x) u(x) 

Incerteza padrão combinada 

««O0 = ^ E M * , ) r 

Incerteza padrão combinada, PSDL u (PSDL) 

'k = 2 

Incerteza padrão expandida IJ (k para o v t ( 1 ) 

Nos certificados de calibração, o resultado completo da medição consiste na 

estimativa y do mensurando e da incerteza expandida associada U, fornecido na forma 

(y±U). Além disso, deve ser adicionada uma nota explicativa para a qual, no caso geral, é 

recomendado o seguinte conteúdo: a incerteza expandida de medição relatada e declarada 
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como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência k=2, com um 

nível de confiança de 95,45%. 

O valor numérico da incerteza de medição deve ser fornecido com no máximo dois 

algarismos significativos. O valor numérico do resultado da medição, na declaração final, 

será arredondado para o último algarismo significativo do valor da incerteza expandida, 

atribuída ao resultado da medição. Para o processo de arredondamento, serão adotadas as 

regras definidas pela norma ISO 31-0 (ISO 1992). Entretanto, se o arredondamento 

diminui o valor numérico da incerteza de medição em mais de 5%, o arredondamento 

deverá ser feito para cima. 

IV. 3b Critério de consistência em comparações de medidas 

A consistência é a concordância aproximada entre os resultados de várias medições 

de uma mesma qualidade (Ferreira, 1986). 

As medidas realizadas em comparações interlaboratoriais formam um importante 

conjunto de ferramentas da metrologia. Uma das questões cruciais quando se conclui uma 

comparação está em como avaliar o sucesso e a qualidade final de cada série de medidas. 

O padrão secundário Radcal modelo 10X5-6M-3 n/s 8590 foi utilizado como 

referência, x rcf e u(x rcf). A seqüência de resultados de cada padrão x, com incerteza padrão 

u(xi) não são correlacionados um com o outro (i=l,..., ref,..., N). Os graus de liberdade 

envolvidos são grandes o suficiente para que o fator de abrangência seja k=2 a um nível de 

confiança de 95,45%. Os desvios individuais d, são obtidos pela equação 21: 

4=*,-*™/ (2 1) 

O critério de consistência na comparação interlaboratorial utilizou uma seqüência da 

distribuição de chi-quadrado derivada dos valores de d, e u(x;) dentro de certas 

circunstâncias onde o valor pode ser comparado às qualidades apropriadas ou a valores 

provenientes do valor esperado e do desvio padrão (Weise and Wõger 1999). Nestes casos 

a equação 22 pode ser suficiente para confirmar o fato amostrai. 

\d,\<ku(x,) (22) 

O grau de equivalência do resultado de um participante j com o valor de referência é 

expresso pelo desvio dj e pela incerteza deste desvio u(dj) (CIPM 1999). A equação 21 



Rastreabilidade e Controle de Qualidade em Mamografia 
J. G.P.Peixoto 53 

fornece uma forma e um critério com a introdução de uma normalização do desvio E onde 

| £ , | < 1 (EAL 1996). 

^ t f 2 ( a r 7 ) + w 2 ( x r e / ) 

onde u(xref) é a incerteza padrão do valor de referência, u(Xj) é a incerteza padrão do 

participante j , k é o fator de abrangência e dj é o desvio do participante j em relação à 

referência. 
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V. Resultados 

V.l. Calibração de câmaras de mamografia em um mamógrafo clínico. 

As condições de referência implantadas para' calibração de câmaras de mamografia 

utilizando o mamógrafo clínico Senographe DMR estabelecem a distância do foco ao 

. ponto de referência da câmara de mamografia de 1000 mm, tamanho de campo de 100 mm 

de diâmetro, as condições de referência para a temperatura e pressão atmosférica de 20,0°C 

e 101,325 kPa, respectivamente, e umidade relativa mantida entre 40 e 70%. Foram 

implantadas vinte e nove (29) qualidades de feixes no DOL/IAEA, descritas na tabela 14. 

Tabela 14. Condições de calibração implantadas para uso no mamógrafo clínico. 

Qualidade de radiação Camada Semi Redutora (HVL) 

Ânodo Filtração(mm) Tensão(kV) l s t HVL(mmAl) 2 n d HVL (mmAl) CH 

23 0,276 0,358 0,773 
25 0,303 0,395 0,768 

0,03 Mo 28 
30 

0,336 
0,355 

0,427 
0,449 

0,787 
0,791 

35 0,388 0,484 0,802 
28 0,395 0,486 0,813 

0,025 Rh 
Mo 

32 0,424 0,516 0,822 
0,025 Rh 

Mo 
35 0,438 0,541 0,810 

0,025 Rh 
Mo 

40 0,457 0,560 0,816 
25 0,563 0,632 0,891 

0,03 Mo +2,0 Al 
28 
30 

0,594 
0,619 

0,646 
0,693 

0,920 
0,893 

35 0,684 0,797 0,858 
28 0,667 0,702 0,949 

0,025 Rh+2,0 Al 
32 
35 

0,684 
0,70S 

0,754 
0,802 

0,907 
0,882 

40 0,757 0,915 0,827 

25 0,340 0,445 0,764 

30 0,415 0,557 0,745 
0,025 Rh 35 0,471 0,615 0,766 

40 0,518 0,680 0,762 

Rh 
45 

49 

0,549 

0,571 

0,727 

0,749 

0,755 

0,764 

25 0,697 0,760 0,918 

0,025 Rh +2,0 Al 
30 

35 

0,782 

0,850 

0,853 

0,934 

0,917 

0,910 

40 0,900 1,026 0,876 

45 0,946 1,128 0,839 

49 0,986 1,205 0,818 
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Os coeficientes de calibração, N k(S), atribuídos às câmaras de ionização para 

mamografia foram obtidos através da equação (24) para cada uma das qualidades de feixe 

e apresentados na tabela 15. 

Nk(S) = Nk(R).[M></,] (24) 

onde Nk(R) é o coeficiente de calibração do padrão de referência rastreado ao padrão 

primário do PSDL, M R a leitura corrigida do padrão de referência e Ms a leitura corrigida 

do padrão a ser calibrado. 

Tabela 15. Coeficiente de calibração pura as câmaras de ionização Radcal 10X5-6M-3 , 
Exradin A11TW e Standard Imaging M600 utilizando uma unidade clínica de 
mamografia para calibração. A incerteza expandida é de 1,8 % (k=2, nível de 
confiança de 95,45 %). 

Qualidade do feixe 
HVL (mm Al) Código 

Coeficiente de calibração (mGy/nC) 
Radcal s/n 8590 Exradin s/n 118 Std. I. s/n97316I 

0,276 Mo/Mo23 4,763 32,403 20,635 
0,303 Mo/Mo25 4,763 32,451 20,97 
0,336 Mo/Mo28 4,766 32,414 21,333 
0,355 Mo/Mo30 4,765 32,467 21,512 
0,388 Mo/Mo35 4,764 32,383 21,603 
0,395 Mo/Rh25 4,764 32,495 21,675 
0,424 Mo/Rli32 4,759 32,426 21,626 
0,340 PJi/Rii25 4,768 32,406 21,788 
0,415 RMUúÜ 4,763 32,380 21,702 
0,471 Rh/Rh35 4,762 32,320 21,649 
0,518 Rh/Rh40 4,759 32,316 21,640 
0,563 Mo/Mo25x 4,778 32,713 20,860 
0,594 Mo/Mo28x 4,759 32,479 21,562 
0,619 Mo/Mo30x 4,773 32,147 21,611 
0,684 Mo/Mo35x 4,786 32,202 21,704 
0,782 Rh/Rli30x 4,777 32,584 21,529 
0,850 Rh/Rh35x 4,781 32,691 21,747 

As figuras 21 e 22 representam graficamente os coeficientes de calibração das 

câmaras Radcal 1 0 X 5 - 6 M - 3 n/s 8 5 9 0 e Exradin A l l -TW n/s 1 1 8 , respectivamente. Pode-

se observar um comportamento adequado para um padrão secundário na faixa de 

mamografia para as qualidades de feixes não atenuados e atenuados. Observa-se também 

que os valores dos coeficientes podem ser ajustados em uma curva de segundo grau, 

separadamente para as qualidades de feixes não atenuados e atenuados (Peixoto and de 

Almeida, 2002a). 
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Figura 21: Curva de calibração experimental obtida para a câmara Radcal 10X5-6M-3 n/s 
8590. A incerteza expandida é de 1,8 % (k=2, nível de confiança de 95,45 %). 
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Figura 22: Curva de calibração experimental obtido para a câmara Exradin A11TW n/s 118. A 
incerteza expandida é de 1,8 % (k=2, nível de confiança de 95,45 %). 
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A câmara Radcal 10X5-6M-3 n/s 8590 apresenta uma menor dependência energética 

do que a câmara Exradin Al 1-TW n/s 118 para as qualidades de feixes não atenuados. Para 

as qualidades de feixes atenuados esta diferença aumenta. 

A figura 23 representa graficamente os dados dos coeficientes de calibração da 

câmara Standard Imaging M600 n/s 973161. Pode-se observar um comportamento não 

adequado para um padrão secundário na faixa de mamografia para as qualidades de feixes 

não atenuados e atenuados. Observa-se também que os valores dos coeficientes devem ser 

ajustados em uma curva de segundo grau, separadamente para as qualidades de feixes não 

atenuados e atenuados (Peixoto and deAlmeida 2002a). 

A Standard Imaging M600 n/s 973161 apresenta dependência energética para as 

qualidades de feixes em mamografia, entretanto seus resultados estão em total 

concordância com as recomendações da IEC 61674 (1997) e da American association of 

Physicists in medicine - AAPM. 
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Figura 23: Curva de calibração experimental obtido para a câmara Standard Imaging M600 n/s 
973161. A incerteza expandida é de 1,8 % (k=2, nível de confiança de 95,45 %). 

Os resultados dos coeficientes de calibração NK para as câmaras Standard Imaging 

modelo 600 Magna, Exradin modelo Al 1-TW e a Radcal modelos 10X5-6M concordam 

com os obtidos para o mesmo tipo de câmaras apresentadas por Pearson et al (1997) e 
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estão em muito boa concordância com os fatores de calibração fornecidos pelo PTB para 

câmaras de ionização padrão secundário de mamografía. 

V.2. Comparação interldboratoriai em mamografía. 

Os laboratórios de metrologia do LNMRÍ/IRD/CNEN e o do LCI/IPEN/CNEN 

implantaram seus sistemas de calibração de câmaras de mamografía utilizando tubos de 

potencial constante com ânodo de tungsténio e de filtração adicional de 0,06 mm Mo, até 

que fossem implantados os tubos com ânodos de molibdênio e ródio. Essas condições de 

referência foram utilizadas na comparação interlaboratorial em mamografía. 

V.2.CI Comparação interlaboratorial em mamografía realizada no LNMRI 

A tabela 16 apresenta os resultados da comparação interlaboratorial das câmaras de 

ionização de placas paralelas utilizadas em mamografía realizada no LNMRJ/IRD/CNEN. 

Tabela 16: Resultado da comparação interlaboratcriai das câmaras de ionização de placas 
paralelas utilizadas em mamografía realizada no L^^^^tRI/IRD/CNEN. 

Qualidade do feixe Taxa de kerma no ar (m •Gy/s) 

HVL (mm Al) Código 
LCR/UERJ (A)' 

I > 2 , 0 (k=2) 2 

LNM.RJ/1RD (BI) 
U=l,9 (k=2) 2 

LNMRJ/1RD (B2) 
U=2,l (k=2) 2 

0,33 W60Mo23 0,262 0,260 0,262 
0,34 W60Mo25 0,308 0,309 0,310 
0,36 W60Mo28 0,380 0,382 0,380 
0,37 W60Mo30 0,428 0,432 0,432 
0,41 W60Mo35 0,546 0,552 0,554 
0,57 W60Mo23x 0,021 0,021 0,021 
0,58 W60Mo25x 0.028 0,028 0,029 
0,63 W60Mo28x 0,042 0,043 0,043 
0,68 W60Mo30x 0,055 0,055 0,056 
0,89 W60Mo35x 0,100 0,099 0,100 

a câmara Radcal 10X5-6M-3 s/n 8590 foi utilizada como referência. 
2 para um nível de confiança de 95,45 %. 

O resultado da taxa de kerma no ar das câmaras estudadas na comparação 

interlaboratorial no LNMRI / IRD / CNEN estão apresentados nas figuras 24 e 25, para 

feixes não atenuados e atenuados, respectivamente. 

Estes são os primeiros resultados comparativos sobre a evolução conceituai deste 

tipo de câmara para padronização secundária. O circuito eletrônico da câmara 20X5-6M 

n/s20700 foi totalmente modificado: a sua eletrônica associada foi retirada e conectores 

tipo BNC e "banana" foram adaptados para o sinal e a tensão. Por outro lado, a câmara 
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10X5-6M n/s 8468, já atende aos requisitos necessários para a utilização direta deste tipo 

de câmara em laboratórios de dosimetria padrão secundário. A câmara' 10X5-6M-3 n/s 

8590 é o resultado mais recente da evolução deste tipo de câmara dedicada à padronização 

secundária. O seu projeto utiliza um conector triaxial para o sinal e a tensão aplicada. 

Na figura 24 observa-se que há uma linearidade e uma concordância dos valores 

obtidos. Na figura 25 observa-se concordância dos valores obtidos e linearidade nos 

pontos, exceto para HVL de 0,57 mm Al, possivelmente devido à baixa taxa de kerma no 

ar nesta região. 
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Figura 24: Taxa de kerma no ar para as qualidades de feixes de mamografia não atenuados para 
as câmaras padrões secundários de placas paralelas usados na comparação 
interlaboratorial no LNMRI/IRD/CNEN. 

A câmara Radcal 10X5-6M-3 n/s 8590 foi tomada como referência para a 

comparação interlaboratorial, por ter preenchido os requisitos necessários, tais como: 

repetitividade, reprodutibilidade, estabilidade, ser um padrão secundário, ter sido calibrada 

em diferentes qualidades de feixes de mamografia. Os desvios individuais da taxa de 

kerma no ar d\ foram calculados dos valores encontrados na tabela 16 e estão apresentados 

nas figuras 26 e 27 como resultado da comparação interlaboratorial para os feixes não 

atenuados e atenuados, respectivamente. 
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A câmara Radcal 10X5-6M-3 n/s 8590 foi tomada como referência para a 

comparação interlaboratorial, por ter preenchido os requisitos necessários, tais como: 

repetitividade, reprodutibilidade, estabilidade, ser um padrão secundário, ter sido calibrada 

em diferentes qualidades de feixes de mamografía. Os desvios individuais da taxa de 

kerma no ar dt foram calculados dos valores encontrados na tabela 16 e estão apresentados 

nas figuras 26 e 27 como resultado da comparação interlaboratorial para os feixes não 

atenuados e atenuados, respectivamente. 

As figuras 26 e 27 mostram que há uma consistência entre os valores obtidos. Os 

projetos evolutivos das câmaras não produzem diferença nos níveis de estabilidade entre a 

câmara modificada e um projeto atual. 
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Figura 25; Taxa de kerma no ar para as qualidades de feixes de mamografía atenwados para as 
câmaras padrões secundários de placas paralelas usados na comparação 
interlaboratorial no LNMRI/IRD/CNEN. 
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Figura 26: Desvios individuais da taxa de kerma no ar em relação à câmara Radcal 10X5-6M-3 
s/n 8590 paraefeixes de raios-x de mamografia não atenuados usados na comparação 
interlaboratorial no LNMRI/IRD/CNEN. 
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Figura 27: Desvios individuais da taxa de kerma no ar em relação à câmara Radcal 10X5-6M-3 
s/n 8590 para feixes de raios-x de mamografia atenuados usados na comparação 
interlaboratorial no LNMRI/IRD/CNEN. 1 
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V.2.b Comparação interlaboratoriai em mamografia realizada no LCI 

A tabela 17 apresenta os resultados da comparação interlaboratoriai das câmaras de 

ionização de placas paralelas utilizadas em mamografia realizada no LCI/IPEN/CNEN. 

Tabela 17: Resultado da comparação interlaboratoriai das câmaras de ionização de placas 
paralelas utilizadas em mamografia realizada no LCI/IPEN/CNEN. 

Qualidade do feixe Taxa de kerma no ar (mGy/s) 
LCR/UERJCA)' LNMRI/IRD (B2) LC1/IPEN (C) 

(mm Al) Código ^ 2 ^ ( k = 2 ) 2 u = 3 ) 9 ^ 2 

0,28 RXM20 0,264 0,265 0,261 
0,32 RXM23 0,378 0,380 0,369 
0,33 RXM25 0,481 0,480 0,473 
0,34 RXM28 0,591 0,586 0,573 
0,35 RXM30 0,685 0,685 0,667 
0,37 RXM32 0,785 0,784 0,759 
0,38 RXM35 0,891 0,89Ü 0,868 
0,52 RXM20X 0,009 0,009 0,010 
0,56 RXM23X 0,016 0,016 0,017 
0,58 RXM25X 0,023 0,022 0,023 
0,61 RXM28X 0,031 0,030 0,031 
0,67 RXM30X 0,042 0,041 0,040 
0,70 RXM32X 0,054 0,054 0,053 
0,86 RXM35X 0,071 0,070 0,070 

a câmara Radcal 10X5-6M-3 s/n 8590 foi utilizada como referência. 
2 para um nível de confiança de 95,45 %. 

Os resultados da taxa de kerma no ar das câmaras estudadas na comparação 

interlaboratoriai no LCI/IPEN/CNEN estão apresentados nas figuras 28 e 29, para feixes 

não atenuados e atenuados, respectivamente. 

Estes são os primeiros resultados comparativos de uma câmara Radcal 10X5-6M n/s 

8220 com o seu eletrômetro e sistemas de câmara Radcal (I0X5-6M-3 n/s 8590 e 10X5-

6M s/n 8468) acopladas a eletrômetro próprio para a padronização secundária. 

Na figura 28 observa-se concordância dos valores obtidos e linearidade nos pontos, 

exceto para HVL de 0,28 mm Al, possivelmente devido à instabilidade do arranjo 

experimental. Na figura 29 não se observa nenhuma linearidade. 
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Figura 28: Taxa de kerma no ar para feixes de raios-x de mamografia não atenuados das 
câmaras padrões secundários de placas paralelas usados na comparação 
interlaboratorial no LCWPEN/CNEN. 
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Figura 29: Taxa de kerma no ar para feixes de raios-x de mamografia atenuados das câmaras 
padrões secundários de placas paralelas usados na comparação interlaboratorial no 
LCI/IPEN/CNEN. 
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A câmara Radcal 10X5-6M-3 n/s 8590 foi novamente tomada como valor de 

referência para a comparação interlaboratorial, pelos mesmos motivos já descritos 
i 

anteriormente. Os desvios individuais da taxa de kerma no ar d, foram calculados dos 

valores encontrados na tabela 17 e estão apresentados nas figuras 30 e 31 como resultado 

da comparação interlaboratorial para os feixes não atenuados e atenuados, respectivamente. 

A figura 30 demonstra que há consistência entre os valores. Quando, visualmente no 

gráfico, os valores de uma comparação indicam uma consistência, não haverá necessidade 

de se aplicar qualquer método de avaliação da consistência dos resultados. Mas, se 

visualmente estes valores indicam uma inconsistência, haverá a necessidade de se aplicar 

um método de avaliação desta inconsistência, como é o caso da figura 31 para os valores 

de HVL de 0,52; 0,56; 0,58 e 0,67 mm Al. 
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Figura 30: Desvios individuais da taxa de kerma no ar em relação à câmara Radcal 10X5-6M-3 
s/n 8590 para feixes de raios-x de mamografia não-atenuados usados na comparação 
interlaboratorial no IPEN / CNEN. 
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Figura 31: Desvios individuais da taxa de kerma no ar em relação à câmara Radcal 10X5-6M-3 
s/n 8590 para f&ixes de raios-x de mamografia atenuados usados na comparação 
interlaboratorial no IPEN / CNEN. 

Aplicando o critério de consistência em comparações de medidas para as qualidades 

comHVLs de 0,52; 0,56 e 0,58 mm Al, teremos: 

Para a qualidade com HVL de 0,52 mm Al, temos: 

_ |0,0104-0,0089| _ 3 3 9 

0 , 5 2 27 (2 ,028xl0- 4 ) 2 +(8,9xl0" 5 ) 2 

Para a qualidade com HVL de 0,56 mm Al, temos: 

10,0170-0,0158) 
E0 5 6 = —, = 1,63 

2^/(3,315 x IO"4)2 + ( l , 58x l0~ 4 ) 2 

Para a qualidade com HVL de 0,58 mm Al, temos: 
|0,0231-0,02261 

E0 5 8 = . 1 1 = 0,50 
2^(4 ,505x10 - 4 ) 2 +(2 ,26x10" 4 ) 2 

Para a qualidade com HVL de 0,67 mm Al, temos: 

10,0405-0,0415 
E0 6 7 = , 1 = = 0,84 

2V(4,252xl0 - 4) 2 + (4,150 x I O - 4 ) 2 
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A comparação interíaboratorial ocorrida no LCI/IPEN/CNEN mostrou uma 

consistência para os feixes não atenuados e parte dos feixes atenuados. Como o resultado 

de Eo,52 da câmara Radcal 10X5-6M n/s 8220 para a qualidade de HVL de 0,52 mm Al foi 

maior que 1, as respectivas medidas deveriam ser refeitas. O resultado para a qualidade de 

HVL de 0,56 mm AI com Eo,56 próximo de 1 pode ser levado em consideração, já os 

resultados para as qualidades de HVLs de 0,58 e 0.67 mm Al com Eo.ss e Eo.67 são menores 

que 1, deve ser aceito como consistente. Todos os outros valores encontrados na 

comparação interíaboratorial realizada no LCI/IPEN/CNEN estão dentro do esperado para 

um padrão secundário (Peixoto et al 2002). 

Estes são os primeiros resultados comparativos de uma câmara Radcal 10X5-6M n/s 

8220 com o seu eletrômetro e sistemas de câmara Radcal (10X5-6M-3 n/s 8590 e 10X5-

6M s/n 8468) acopladas a eletrômetro próprio para a padronização secundária. 

O efeito da fluência de energia produzido pela combinação do tubo com ânodo de 

tungsténio e filtração adicional de molibdênio na resposta das câmaras de, ionização 

definidas para mamografia apresentam uma resposta independente da energia inferior a 

1%. 

V.3. Avaliação das incertezas associadas à calibração e à comparação 
interíaboratorial em mamografia, 

A tabela 18 apresenta o resultado encontrado na avaliação detalhada de todas as 

incertezas envolvidas no sistema de calibração utilizando um mamógrafo clínico. Foram 

utilizadas as regras gerais estabelecidas pelo GUM (ISO 1995) para avaliar e expressar a 

incerteza de medição (Peixoto and de Almeida, 2001). A incerteza expandida é de 1,8 % 

(k=2, nível de confiança de 95,45 %). Os procedimentos de calibração descritos neste 

trabalho estão em total concordância com as recomendações da IEC 61674 (1997) e da 

AAPM (Wagner et al 1992), ou sejam melhor que 5 %. 

A tabela 19 apresenta o resultado encontrado na avaliação da incerteza da 

comparação interíaboratorial para os laboratórios de dosimetria do LNMRI e do LCI, 

aplicando as mesmas regras gerais estabelecidas pelo GUM (ISO 1995). Para esta 

avaliação, foram seguidas as recomendações de Peixoto and de Almeida (2001). 

A avaliação das incertezas para a comparação interíaboratorial não foi realizada de 

modo tão detalhado quanto para a calibração utilizando um tubo clínico. Entretanto pôde-
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se avaliar quais seriam os principais pontos a serem aperfeiçoados de modo que a incerteza 

possa ser compatível com valores típicos de uma padronização secundária. 

Os resultados das medições expressas com as suas incertezas expandidas encontram-

se dentro da distribuição esperada. 

Tabela 18. Avaliação das incertezas para a calibração de câmaras de mamografía utilizando um 
mamógrafo clínico. 

Fonte de incerteza Tipo A (%) Tipo B (%) 

a. Fatores que influenciam somente o Padrão Secundário 
a.l. Medida da corrente 
a. 1.1. Tensão 
a. 1.2. Capacitancia 
a. 1.3. Tempo 
a.2. Perda por recombinação 
a. 3. Corrente de fuga 
a.4. Dependência energética 
a. 5, Estabilidade do padrão secundário 
a.6. Distância foco-câmara 

b. Fatores que influenciam só o padrão a ser calibrado: 
b. 1. Medida da corrente ou leitura da escala 
b.1.1. Tensão 
b. 1.2. Capacitancia 

b. 1.3. Tempo 
b.2. Perda por recombinação 
b.3. Corrente de fuga 

c. Fatores que influenciam ambos os instrumentos: 
c l . Posicionamento 
c.2, Efeito da reprodutibilidade da exposição 
c.3. Densidade do ar (kT,i>) 
c.4. Homogeneidade do campo 
c.5. Radiação de fundo 
c.6. Umidade 

c.7. Diferença no espectro dos raios-x 
c.8. Taxa de kerma no ar 

Incerteza padrão combinada 0,57 % 
Incerteza padrão combinada do padrão utilizado - PSDL 0,7 % 

Incerteza expandida, PSDL + SSDL 1,8 % (k = 2) a 

8 Se o SSDL usar o mesmo espectro de raios-x, taxa de kerma no ar, c distância foco-câmara 
como a calibrada no PSDL, a incerteza expandida será 1,5 % (k = 2). 

0,01 
0,04 

0,0 

0,02 
0,04 
0,01 
0,08 

0,03 
0,23 
0,03 

0,01 
0,04 

0,0 

0,02 
0,04 
0,01 
0.08 

0,03 

0,0 

0,02 
0,09 
0,1 

0,01 

0,0 
0,46 
0,13 
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Tabela 19. Avaliação das incertezas para a comparação mtcrlaboratorial de câmaras de 
mamografía utilizando tubo de tungsténio de potencial constante dos laboratórios 
de dosimetria do LNMRI/IRD/CNEN e do LCI/IPEN/CNEN. 

Fonte de incerteza Tipo A (%) Tipo B 

a. Fatores que influenciam ambos sistemas dosimétricos: 
a. 1. Corrente de fuga 0,0 
a.2. Posicionamento 0,02 
a.3. Densidade do ar (k T - P ) 0,1 
a.4. Homogeneidade do campo 0,01 
a,5. Diferença no espectro dos raios-x 0,46 

Incerteza padrão combinada 0,47 % 

b. Fatores que influenciam os padrões: 

b . l . Radcal 10X5-6M-3 n/s 8590 
b.1.1. Incerteza do padrão 0,8 
b.1.2. Repetitividade 0,4 
b. 1.3. Dependência energética 0,14 

b.2. Radcal 20X5-6M n/s 20700 
b.2.1. Incerteza do padrão 0,7 
b.2.2. Repetitividade 0,45 
b.2.3. Dependência energética 0,09 

b.3. Radcal 10X5-6Mn/s 8468 
b.3.1. Incerteza do padrão 0,8 
b.3.2. Repetitividade 0,5 
b.3.3. Dependência energética 0,09 

b.4. Radcal 10X5-6M n/s 8220 
b.4.1. Incerteza do padrão 1,5 
b.4.2. Repetitividade 0,9 
b.4.3. Dependência energética 0,75 

Incerteza expandida da câmara Radcal n/s 8590 2,0 % (k = 2) a 

Incerteza expandida da câmara Radcal n/s 20700 1,9 % (k = 2) a 

Incerteza expandida da câmara Radcal n/s 8468 2,1 % (k = 2) a 

Incerteza expandida da câmara Radcal n/s 8220 3,9 % (k = 2) a 

a para um nível de confiança de 95,45 %. 
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VI. Conclusão 

Como conseqüência dos resultados encontrados neste trabalho chegou-se às 

seguintes conclusões. 

As condições de calibração de câmaras de mamografia em um mamógrafo clínico 

foram descritas em ordem, para ajudar a preencher o grande número de requisitos 

necessários à prática da radiologia diagnostica. O espectro de radiação resultante possui 

típicas combinações de ânodo e filtro de molibdênio e ródio que são normalmente usados 

para mamografia clínica. 

A unidade clínica de raios-x de mamografia pode ser utilizada na metrologia de 

radiações ionizantes para calibração de câmaras de placas paralelas construídas 

especificamente para mamografia, com algumas limitações. Por exemplo não é possível, 

reproduzir as mesmas qualidades implantadas no PSDL para uma dada combinação 

específica do ânodo, filtro e alta tensão no tubo. Além disso existe uma dificuldade 

adicional relacionada à impossibilidade para mudar separadamente a corrente e o tempo de 

duração do feixe de radiação. 

Foi demonstrado que filtros absorvedores com k-edges propiciam energias 

apropriadas sendo mais efetivos na produção da forma espectral desejada. A definição da 

espessura dos filtros e a voltagem pico foram também investigadas em relação aos seus 

efeitos na forma do espectro de raios-x resultante e da sua intensidade. 

Este trabalho viabiliza o uso na calibração de câmaras de mamografia de tubos com 

potencial constante de raios-x, com ânodo de tungsténio e uma filtração adicional de 

0,06mm Mo. 

Para a metrologia na faixa da mamografia, esta tese desenvolveu um modelo para a 

rastreabilidade e controle de qualidade dos parâmetros físicos, definiu os passos na 

avaliação das incertezas em sistemas de calibração e estabeleceu as bases para o protocolo 

de dosimetria para comparação interlaboratorial. 



Rastreabilidade e Controle de Qualidade em Mamografia 
J. G. P. Peixoto 

70 

VIL Recomendações 

Seguem, abaixo relacionadas, as recomendações originadas deste trabalho para um 

modelo de rastreabilidade e controle de qualidade dos padrões: 

]) Os laboratórios de metrologia devem ter acesso a tubos de raios-x 

preferencialmente com ânodos de molibdênio, ródio e tungsténio, com filtração 

adicional de molibdênio e ródio. A tabela 20, a seguir, apresenta os diferentes ânodos 

e suas correspondentes filtrações adicionais necessárias. 

Tabela 20. Combinação do ânodo do lubo c filtração necessária para implantação das 
qualidades de mamografia. 

Ânodo do tubo de raios-x Filtração adicional 
0,060 mm Mo 

Tungsténio 0,050 mm Rh 
0,040 mm Pd 

Molibdênio 
0,030 mm Mo 
0,025 mm Rh 

Ródio 0,025 mm Rh 

2) O arranjo experimenta] deve ser de 1000 mm de distância foco do tubo à câmara, 

com um tamanho de campo de 100 mm de diâmetro a 95 % de homogeneidade na 

dose, 

3) As câmaras de ionização padrão para mamografia devem ser de placas paralelas 

construídas especificamente para mamografia, devido ao seu melhor comportamento 

relativo a repetitividade e reprodutibilidade nos testes mostrados. 

4) Cada SSDL deve ter suas câmaras de referência calibradas nas qualidades de 

feixes de radiação na faixa da mamografia, 

5) As câmaras de ionização padrão para mamografia devem ser calibradas 

separadamente de seus eletrômetros. Caso as câmaras tenham sido adquiridas com a 

eletrônica associada, deverão ter seu projeto original modificado de modo a se 

adequar como um padrão secundário. A eletrônica e/ou os conectores associados 

deverão ser retirados e substituídos por conectores tipo BNC (coaxiais ou triaxiais), 

conforme podemos observar na figura 32, que apresenta a câmara padrão secundário 

Radcal modelo 20X5-6M n/s 20700 já modificada (Peixoto and deAImeida 2002a). 
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Figura 32. Foto da câmara radcai 20700 modificada. 

6) Os eletrômetros utilizados com as câmaras de ionização padrão para mamografía 

devem ser adequados à padronização secundária, como por exemplo Keithley ou 

PTW. 

7) A fonte de radiação usada para o controle de estabilidade a longo prazo deve ser 

fixada em um suporte rígido de forma a manter o seu posicionamento repetitível a 

longo prazo, através do uso de um posicionador de plástico que propicie fixar a fonte 

de radiação. 

8) Os laboratórios de metrologia nos diversos níveis de hierarquia (PSDL e SSDL) 

devem fornecer aos usuários, além dos coeficientes de calibração das câmaras, 

também a curva de calibração formada por estes fatores de calibração, isto permitiria 

que a avaliação da incerteza considere a diferença entre os coeficientes e a curva de 

calibração separadamente (Peixoto and deAlmeida, 2002a) 
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A b s t r a c t . A compar ison of four of the mos t c o m m o n l y used dos imet ry pro tocols for the 

determinat ion o f absorbed dose to water in therapeutic ki lovoltage x-rays us ing an ionization 

chamber ( I A E A TRS-277 , I P E M B , DIN and N C S ) h a s been carried out. O w i n g to the different 

energy ranges and H V L s r e c o m m e n d e d by each protocol , backscat ter factors, watcr - to-a i r mass 

energy absorpt ion coefficient ratios and per turbat ion correct ion factoid have been recast to a 

c o m m o n quali ty range that all protocols satisfy individually to m a k e a compar i son poss ib le . T h e 

results of the compar ison show thai in the somet imes reduced quality range original ly included by 

the different protocols , de terminat ions of absorbed dose to w a t c r a t a l l beam qual i t ies agree to wi th in 

¿ 1 . 0 % with that obtained using the second edit ion of the I A E A T R S - 2 7 7 code of pract ice (1997) . 

T h e extrapolat ion of data to a c o m m o n beam quali ty r a n g e practically preserves the ag reemen t for 

all the protocols exccpl for that issued by the N C S at the extremes of the range , w h e r e differences 

of up to 1.8% and 1.4% have been found for low and m e d i u m energies respectively. In all cases 

the DIN pro tocol y ie lds very good agreement with T R S - 2 7 7 . 

1. Introduction 

Since the publication in 1987 of the IAEA code of practice TRS-277 (IAEA 1987), which 
included recommendations for the determination of absorbed dose to water in therapeutic 
kilovoltage x-ray beams, a large number of scientific papers relating to the ionization chamber 
dosimetry of low- and medium-energy x-rays have been published. As a result of these 
investigations, updated values for coefficients and correction factors given in TRS-277 for 
radiotherapy x-ray dosimetry have been published in various documents issued by the IAEA 
(1993, 1996) and have been included in the second edition of TRS-277 (IAEA 1997) that 
supersedes Che first edition (a second edition in Spanish was published in 199S). During recent 
years other dosimetry protocols have also been prepared in different countries, each with its 
own peculiarities, resulting in a variety of options for the user who is confronted with the 
decision of which protocol to follow. 

The new trend for calibrating IONI2ATION chambers in terms of absorbed dose to water 
poses, in addition, a special situation for secondary standard laboratories, as there is a limited 
availability of primary standards of absorbed dose to water in the therapeutic kilovoltage x-ray 
range. These have been based so far almost exclusively on the use of extrapolation ionization 

T On leave from: Institute for Radiation Protection and Dos imetry—IRD/CNEN, Rio de Janeiro, Brazil. 
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F i g u r e 1. Range of beam qualit ies used by the dos imet ry protocols T R S - 2 7 7 (1997) , I P E M D 
(Klevenhagen et a! 1996), D I N (198S), D I N (1996) and N C S (1997) . 

chambers (Bohm et al 1978; cf also Andreo et a} 1999). However, il is possible to derive 
absorbed dose to water calibration factors from air kerma calibration factors using one of the 
dosimetry protocols available. Thus any calibration laboratory with air kerma standards can in 
this way provide derived absorbed dose calibrations, Even though this is formally equivalent 
to the user obtaining an air kerma calibration and applying the same air kerma protocol, it 
has the advantage of permitting the widespread use of a unified methodology in a field of 
dosimetry where standard methods are notably lacking. This is the procedure recommended 
in the forthcoming international code of practice based on standards of absorbed dose to water 
(Andreo el al 1999)f and is already applied by some manufacturers of ionization chambers, 

Each of the protocols for the dosimetry of x-rays below 300 kV has been developed for 
different kilovoltage ranges and beam qualities (HVL) using energy denominations that are not 
shared by all the protocols. For example, for the region termed low-energy x-rays, TRS-277 
(IAEA 1997) and DIN-4 (DIN 1988) use tube voltages in the range 10 to 100 kV, whereas 
for medium-energy x-rays TRS-277 uses kilovoltagcs in the range 100 to 300 kV, and DIN-5 
(DIN 1996) uses the range 100 to400kV. For low-energy x-rays the NCS protocol (NCS 1997) 
uses tube voltages in the range 50 to 100 kV, whereas for medium-energy x-rays the range is 
100 to 300 kV. The IPEMB protocol (Klevenhagen et a! 1996) uses three energy ranges: very 
low-energy x-rays with kilovoltages in the range 8 to 50 kV, low-energy x-rays for the range 
50 to 160 kV, and medium energy x-rays for the range 160 to 300 kV. In most cases kV ranges 
are stated together with a corresponding HVL range, and regions of overlapping of the ranges 
occur (see figure 1). Often it is not possible to match both the kV and HVL of each protocol 
with those of clinical beams and beams available at standards laboratories, 

The purpose of this work is to compare the codes of practice or dosimetry protocols TRS-
277 (IAEA 1997), IPEMB (Klevenhagen etal 1996), DIN (1988), DIN (1996) and NCS (1997) 
for the determination of the absorbed dose to water in reference conditions from 10 to 300 kV 
therapeutic x-rays using a suitable ionization chamber that has been calibrated in terms of air 
kerma (NK). The reference conditions are described by a set of influence quantities for which 
the calibration factor is valid without further correction factors. Influence quantities are defined 
(cf IAEA 1997) as quantities not being the subject of the measurement but yet influencing the 

| T h e current draft of the n e w code of pract ice can be downloaded from 
ht tp : / /www.iaea .org/programmes/r ihu/e3/dnirp_ e3_ c o d e s , of- prac.htmi 

http://www.iaea.org/programmes/rihu/e3/dnirp_
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quantity under measurement. They may be of a different nature as, for example, temperature, 
pressure, humidity and mains voltage; they may arise from the dosimeter (e.g. ageing, zero 
drift, ion recombination, warm-up) or may be quantities related to the radiation field (e.g. 
radiation quality, dose rate, field size, phantom material, depth in a phantom). In calibrating a 
dosimeter as many influence quantities as possible are kept at reference conditions. However, 
some influence quantities, e.g. temperature, pressure, humidity, dose rate and polarity effect, 
must generally be corrected for to yield the 'influence quantity' corresponding to the reference 
conditions. 

2. Comparison of data and dose determination 

The comparison of absorbed dose to water requires a detailed comparison of the numerical data 
for all the physical quantities entering in its determination, namely, backscattcr factors (/?), 
water-to-air mass energy absorption eoollicienls ratios Qic/p)w,u;r and perturbation correction 
factors (k). It is outside the scope of this work to discuss the theoretical background in each 
protocol for each one of the factors and physical quantities involved. It is acknowledged that 
especially in the case of perturbation correction factors this has been a very controversial issue. 
Detailed analysis can be found in Nahum (1994, 1996) and Nahumand Knight (1994). 

For the present comparison x-ray beam qualities have been divided into two ranges: 
(a) kilovoltages between 10 and 160 kV, corresponding to an HVL range between 0.10 and 
8.0 mm Al, and (b) kilovoltages between 100 and 300 kV, corresponding to HVL ranges 
between 0.17 and 4.0 mm Cu. The absorbed dose to water for low-energy beams is determined 
at the surface of a water phantom, and for medium-energy beams it is determined at the reference 
depth of 2 cm in a water phantom. Note that although in the latter case TRS-277 recommended 
a reference depth of 5 cm in water, data are provided at 0, 2 and 5 cm, and therefore using 
a reference depth of 2 cm makes no major difference; in any case measured depth-dose data 
provide the means of converting the absorbed dose from one depth to another. The ranges 
of beam qualities chosen have an overlap between 100 and 160 kV but different materials 
are used to specify their HVL and different procedures are applied for the determination of 
absorbed dose to water (see figure I). This overlap appears because the IAEA, DIN and NCS 
protocols consider the low-energy range up to 100 kV (HVL of 4.0 mm Al), while the IPEMB 
protocol extends this range up to 160 kV (HVL of 8.0 mm Al); the medium energy for the 
IAEA, DIN and NCS protocols begins at 100 kV (HVL of 0.17 mm Cu) and for the IPEMB 
protocol it starts at 160 kV (HVL of 0.5 mm Cu). Due to this lack of homogeneity, and to 
avoid conflicting issues, the terms 'low-energy x-rays' and 'medium-energy x-rays' will not 
be used further in the present work. 

2.1. Numerical procedure 

Figure 1 illustrates the kilovoltage ranges between 10 and 300 kV x-rays and the beam qualities 
used for all protocols studied, Beam qualities correspond to HVLs of 0.1-8.0 mm Al and 
0.17-4.0 mm Cu. Since not all beam qualities are included in all the codes, extrapolation of 
the data was found to be necessary in some cases to enable a comparison in the entire range 
of 10-300 kV 

Extrapolated data have been obtained in graphical form performing an iterative 'one-data 
point increase' polynomial fit of various degrees. The degree of the polynomial used in every 
instance was obtained first for the original data of each case for which extrapolation was 
required. Using a dense grid of beam qualities, one data point was extrapolated adjacent to 
the original data using the fitting polynomial, and a new fit performed; the new fit was used to 
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determine the next extrapolated data point, and so on. It is emphasized mat the extrapolations 
are not based on the underlying physics of every parameter, but in all cases the results obtained 
were within the range of the data of other protocols and their stated uncertainties, An estimation 
of the uncertainties of die extrapolated data given in this work is discussed is a separate section 
below. 

3. Results 

3.1. X-rays in the range 10—160 kV 

The comparison of absorbed dose to water was made for the HVL range of 0.1-8.0 mm 
Al, covering approximately the radiation qualities generated at tube voltages in the range of 
10 to 160 kV. The HVL and kilovolfage ranges used in the TRS-277, IPEMB, DIN-4 and 
NCS protocols including the extrapolation range necessary to achieve ranges common to all 
protocols are shown in table 1; figure 2 ;llustrates the beam quality ranges (HVL) used in the 
comparison. 

T a b l e 1. H V L and ki lovoltagc ranges for (he region 1 0 - 1 6 0 k V ^iven in x-ray dos imet ry pro tocols 
and extrapolat ion ranges used in this work. 

Range in protocol Extrapolat ion range 

H V L Approx imate ki lovol tagc irvL A p p r o x i m a t e ki lovol tagc 

{mm Al) (kV) ( m m Al) (kV) 

T R S - 2 7 7 0 .1 -4 .0 10-100 4 . 0 - 8 . 0 1 0 0 - 1 6 0 
I P E M B f 1.0-8.0 5 0 - 1 6 0 0 .1 -1 .0 10-50 

DIN-4 0 .07-4 .4 10 -100 4 . 4 - 8 . 0 1 0 0 - 1 6 0 
N C S 1.04-4.28 5 0 - 1 0 0 4 .28 -8 .0 1 0 0 - 1 6 0 

t T h e I P E M B h a s a ' ve ry low-energy x - rays ' region be tween 0.035 and 1.0 m m Al , cover ing 
approx imate ly the quali t ies generated al tube vol tages in the range 8 to 50 kV. 

TRS-277 i 

IPEMB i 

DIN-4 ' 

NCS , , , 1 , 

| . 1 1 1 , 1 . , 1 1 1 [ — 1 ] r- , 

0 1 2 3 4 5 5 7 8 
HVUr rmAI ) 

F i g u r e 2. T h e H V L range 0.1-S.O m m Al used in this w o r k for [he compar i son be tween T R S - 2 7 7 
(1997) , I P E M B (K-lcvcnhagcn ctal 1996), DIN-4 (1988) and NCS (1997) for x- rays in the range 
10 k V to 160 kV. T h e dot ted lines indicated regions where extrapolated data have been used. 

The absorbed dose to water at the surface of a phantom is determined by measuring the 
air kerma free-in-air and converting it to absorbed dose to water. The field size recommended 
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Tabic 2. Water to air mass energy absorption coefficient ratios [(/im/pV.iir J " l r and bnckscallcr 
factors (fl) for 10 to 160 kV therapy x-rays ;is a function of I1VL. Tlie field diameter is 3 cm. 
Data from TRS-277 (1997), 1PEMB (Klcvcnhagcn el at 19%), U1N-4 (1988) and NCS (1997), 
Extrapolated and interpolated cUta in this work arc given within parentheses. 

[ ( M « / / ? ) w . n i r ] f t M a i r Baek-scalter factor (B) 

(mm Al) TR£-277(2) IPEMB DIN-4 NCS TRS-277 (2) IPEMB DIN-4 NCS 

0.07 1.048 1.000 
0.10 1.048 1.042 1.048 1.007 (1.010) 1.019 
0.11 1.041 1.010 
0.12 1.041 (1.013) 
0.15 1.045 1.038 1.045 1.012 (1.017) 1.030 
0.20 1.041 1.036 1.041 1.021 (1.024) 1.039 
0.30 1.036 1.033 1.036 1.036 (1.040) 1.052 
(1.36 J.02« 1.045 
0.40 1.033 1.030 1.033 1.048 (1.052) 1.062 
0.50 1.030 1.027 1.030 1.061 (1.066) 1.071 
0.60 1.027 1.026 1.027 1.071 (1.076) 1.079 
0.71 1.023 1.080 
0.80 1.024 1.023 1.024 1.088 (1.394) 1.094 
0.94 1.019 1.100 
1.00 1.021 1.021 1.021 1.099 1.105 1.108 
1.20 1.019 (1.113) 
1.50 1.018 1.018 1.018 1.122 1.124 1.128 
2.00 1.017 1.018 1.017 1.138 1.140 1.142 
2.80 1.019 1.160 
3.00 1.023 1.020 1.023 1.157 1.160 1.164 
4.00 1.028 1.024 1.023 1.169 1.166 1.167 
4.40 1.029 1.170 
5.00 (1.034) 1.029 (1.033) (1.034) (1.169) 1.166 (1.166) (1.165) 
6.00 (1.040) 1.035 (1.039) (1.040) (1.165) 1.163 (1.163) (1.164) 
7.00 (1.046) (1.041) (1.045) (1.046) (1.160) 1.160 (1.160) (1.162) 
8.00 (1.052) 1.047 (1.051) (1.052) (1.155) 1.155 (1.155) (1.159) 

by most protocols is approximately 3 cm x 3 cm or 3 cm diameter at the reference distance 
(distance from source to the centre of chamber). NCS recommends a reference field size of 
4 cm x 4 cm or 4 cm diameter, but as data are also provided for field diameters between 1 cm 
and 20 cm, a reference field size of 3 cm x 3 cm or 3 cm diameter can also be used in this 
case. In the present work the distance is chosen to be the same as that used for radiotherapy 
clinical applications. 

The formalism used in all protocols can be described as 
D w = M f V e e a k N K B [ ( { i m / p ) w , » v f a a ( 1 ) 

where A/' r c e u i r is the instrument reading obtained with an ionization chamber in air corrected 
to the standard pressure and temperature, Ng is the airkerma calibration factor of the chamber, 
B is the backscatter factor, and [(p-cn/p)w,dw]hta i l , r is the water-to-air mass energy absorption 
coefficient ratio; for the latter, DIN-4 uses the symbol /£" a. 

The data for [(/ien-/p)w,air]lree a , r and B used for the calculations with each protocol are 
given in table 2. Extrapolated and interpolated data are given within parentheses in the table. 
Figures 3 and 4 show the values of [(/Wp)w.uir] lrcc " i r a n d B respectively where extrapolated 
data are indicated by symbols (the first symbol in each extrapolated region corresponds to 
the last value tabulated in the protocol). Differences in [(fien/p)w.w]ltee :" r f o r HVLs above 
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Figure 3. Water to air mass energy absorption coefficients ratio (Htn/p)w,m used in the comparison 
of absorbed dose to water forx-rays in the range 10 kV to 160 kV. Lines correspond to the data given 
in TRS-277 (1997), IPEMB (Klevenhagen et al 1996) and NCS (1997), and ; w / a in DIN-4 (1998). 
Symbols correspond to the data extrapolated in this work (the first symbol in each extrapolated 
region corresponds to the last value tabulated in the protocol). 

3 4 5 
. H V L ( m m r t ) 

TRS-277( D ) 
- - I P E M B 1 O ) 

• • • • I W i a ) 
—-NCS( 7 ) 

Figure 4. Backscatter factors (B) used in the comparison of absorbed dose to water for x-rays in the 
range lOkV to 160kV. Lines correspond to the data given in TRS-277 (1997), IPEMB (Klevenhagen 
et al 1996), DIN-4 (1988) and NCS (1997). Symbols correspond to the data extrapolated in this 
work (the first symbol in each extrapolated region corresponds to the last value tabulated in the 
protocol). 

2.0 mm Al can be observed especially for the IPEMB protocol, but these are always less than 
0.5%. Differences in B factors for HVLs up to 1.0 mm Al are always less than 1.8%, and for 
HVLs greater than this value differences are always less than 0.7%. 

In equation (1), the corrected reading (Mftee a i r ) and the air kerma calibration factor (NX) 
are considered to be the-same for all protocols. Therefore, the product {£[Gu . en/ />)w.air] l r e e a i r ) 
is representative o f the absorbed dose to water. Figure 5 shows the ratio of this product for 
the values obtained with each protocol normalized'to those obtained with TRS-277. As in the 
previous figures, symbols correspond to extrapolated data; the first symbol in each extrapolated 
region corresponds to the last value tabulated in the protocol. It can be observed that for the 
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Figure 5. Ratios of absorbed dose to water in reference conditions at the surface of the phantom 
for x-rays in the range 10 kV to 160 kV determined using the protocols IPEMB (Klevenhagen 
et al 1996), DIN-4 (1988) and NCS (1997) normalized to that determined using TRS-277 (1997). 
Symbols correspond to the data extrapolated in this work (the first symbol in each extrapolated 
region corresponds to the last value tabulated in the protocol). 

original data in each protocol, that is, not considering extrapolated data, the agreement between 
the different protocols is within ±1.0%? however, this only allows us to compare HVLs in the 
range 1.0 to 4.0 mm Al. Similar agreement can be observed for HVLs in the range between 
1.0 and 8.0 mm Al when extrapolated data are included. However, between 0.1 and 1.0 mm 
Al, discrepancies of up to 1.8% can be observed-for the NCS which uses practically the 
same [{ /x e „/ /o) w , a i l . ] r r e e u i r data as in TRS-277 but rather different B factors, TRS-277 from 
Grosswendt (1984) and NCS from Grosswendt (1990). In detail, the agreement in absorbed 
dose to water without extrapolation is better than 0.6%, 0.3% and 0.8% for IPEMB, DIN-4 
and NCS protocols respectively, whereas for the entire extrapolated region the agreement is 
within 0.7%, 0.6% and 1.8% for IPEMB, DIN-4 and NCS protocols respectively. 

3.2. X-rays in the range 100-300 kV 

The comparison for absorbed dose to water was made for the HVL range of 0.17 to 4.0 m m 
Cu, approximately covering the x-ray qualities generated at tube voltages in the range 100 to 
300 kV. The HVLs and tube voltages used in the TRS-277, IPEMB, DIN-5 and NCS protocols 
including the extrapolations necessary to achieve ranges common to all protocols are shown 
in table 3; figure 6 illustrates the beam quality ranges (HVL). 

T a b l e 3. HVL and kilovoltage ranges for the region 100-300 kV given in x-ray dosimetry protocols 
and extrapolation ranges used in this work. 

Range in protocol Extrapolation range 

HVL Approximate kilovoltage HVL Approximate kilovoltage 
(mm Cu) (kV) (mm Cu) (kV) 

TRS-277"' 0.17-3.37 100-280 3.37-4.0 280-300 
IPEMB 0.5-4.0 160-300 0.17-0.5 100-160 
DIN-5 0.17-3.4 100-280 3.4-4.0 280-300 
NCS 0.17-3.37 100-280 3.37-4.0 280-300 
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Figure 6 . The HVL range 0.17—4.0 mm Cu used in this work for the comparison between TRS-277 
(1997), IPEMB (KJevenhagen el a l 1996), DIN-5 (1996) and NCS (1997) for x-rays in the range 
100 kV to 300 kV. The dotted lines indicated regions where extrapolated data have been used. 

T a b l e 4. Water to air mass energy absorption coefficient ratios (jxen//°)w.air a n d perturbation 
correction factors (k) for 100 to 300 kV therapy x-rays as a function of HVL. The field diameter is 
10 cm and the reference depth in watcris2cm. Data from TRS-277 (1997), IPEMB (Klevenhagen 
e t a l 1996), DIN-5 (1996) and NCS (1997). Extrapolated and interpolated data in this work are 
given within parentheses. 

(Hea/p)w.m * Perturbation correction factor ( i ) 

(mm Al) TRS-277(2) IPEMB DIN-5 NCS TRS-277(2) IPEMB DIN-5 NCS 

0.17 1.027 (1.023) 1.027 1.027 1.03 (1.023) 1.03 1.016 
0.28 1.036 1.03 
0.30 •1.036 (1.031) 1.036 1.03 (1.023) 1.021 
0.49 1.045 (1.041) 1.046 1.03 (1.023) 1.024 
0.50 1.041 1.045 1.023 1.03 
0.60 1.046 (1.023) 
0.80 1.055 (1.022) 
0.83 1.058 1.058 1.02 1.024 
0.85 1.058 1.02 
1.00 1.061 1.022 
1.20 1.066 (1.022) 
1.50 1.073 (1.021) 
1.60 1.075 1.02 
1.65 1.075 1.02 
1.70 1.075 1.017 
2.00 1.082 1.020 
2.47 1.089 1.088 1.01 1.013 
2.50 1.089 1.01 
3.00 1.094 (1.019) 
3.37 1.097 1.097 1.01 1.008 
3.40 1.097 1.01 
4.00 (1.102) 1.102 (1.102) (1.102) (1.01) 1.018 (1.01) (1.004) , 

The absorbed dose to water is determined at the reference depth of 2 cm in water, using 
a field size 10 cm x 10 cm and a reference distance (source to chamber centre) similar to 
that used in therapy treatments. As already mentioned, TRS-277 recommends 5 cm for the 
reference depth in water, but data are provided atQ, 2 and 5 cm, and therefore using a reference 
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Figure 7. Water to air mass energy absorption coefficient ratio (Men//o)w.air used in the comparison 
of absorbed dose to water for x-rays in the range 100 kV to 300 kV. Lines correspond to the data 
given in TRS-277 (1997), IPEMB (Klevenhagen e t a l 1996) and NCS (1997); and / w / , in DIN-
5 (1996). Symbols correspond to the data extrapolated in this work (the first symbol in each 
extrapolated region corresponds to the last value tabulated in the protocol). 
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Figure 8. Perturbation correction factors (k) used in the comparison of absorbed dose to water 
for x-rays in the range 100 kV to 300 kV. Lines correspond to the data given in TRS-277 (1997), 
IPEMB (Klevenhagen e l al 1996), DIN-5 (1996) and NCS (1997). Symbols correspond to the data 
extrapolated in tlùs work (the first symbol in each extrapolated region corresponds to the last value 
tabulated in the protocol). For comparison the data given in the first edition of TRS-277 (IAFA 
1987) have been included. 

depth of 2 cm is possible; in any case depth-dose data provide the means of converting the 

absorbed dose from one depth to another. 

The formalism used in all protocols can be described as 

Dv = MNKk(p.m/p)v/,!ii{ . (2) 

where M is the instrument reading obtained at the reference depth in a water phantom corrected 

to the standard pressure and temperature, NK is the air kerma calibration factor of the chamber, 

k is a perturbation correction factor (jfc = p™s-277<2) = fc^MB = FCDIN-S = FCNCS)) A N D 

( M e n / p ) w . a i r is the water-to-air mass energy absorption coefficient ratio. D I N - 5 uses the same 
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Figure 9. Ratios of absorbed dose to water in reference conditions at 2 cm depth in water for x-rays 
in the range 100 kV to 300 kV determined using the protocols IPEMB (Klevenhagen e t al 1996), 
DIN-5 (1996) and NCS (1997) normalized to that determined using TRS-277 (1997). Symbols 
correspond to the data extrapolated in this work (the first symbol in each extrapolated region 
corresponds to the last value tabulated in the protocol). 

symbol as DIN-4 for the latter factor ( f ° " J . The data for (jxm/p)w,air and k used for the 
calculations with each protocol are given in table 4; extrapolated and interpolated data are 
given within parentheses in the table. Figures 7 and 8 show the values of (p-m/p)w,mr and 
k respectively, where extrapolated data are indicated by symbols (the first symbol in each 
extrapolated region corresponds to the last value tabulated in the protocol). For comparison, 
the perturbation correction factors given in the first edition of TRS-277 are also included in this 
figure; it is emphasized that these values were superseded in the second edition of TRS-277. 
Differences in ( j ^ m / p ) v . m t for HVLs up to 1.0 mm Cu can be observed, but these are always 
less than 0.5%. Differences in k factors are also always less than 0.5%. 

In equation (2), the corrected reading (A/) and air kerma calibration factor (A/*) are 
considered to be the same for all protocols. Therefore, the product [ £ 0 x c n / p ) w .m r ] is 
representative of the absorbed dose to water. Figure 9 shows the ratio of this product for 
the values obtained with each protocol normalized to those obtained with TRS-277. As in the 
previous figures, symbols correspond to extrapolated data; the first symbol in each extrapolated 
region corresponds to the last value tabulated in the protocol. When the original data given in 
the various protocols are included in the comparison, it can be observed that the agreement is 
within 1.1%, however, the original data allow only the comparison of results in the HVL range 
0.17 to 3.37 mm Cu. Considering the extrapolated data, the agreement is within 1.4% and, 
as in the previous section, the maximum difference occurs for the NCS protocol for an HVL 
of 0.17 mm Cu. In detail, the differences in absorbed dose to water with the original data are 
within 1.1%, 0.1% and 0.5% for the IPEMB, DIN-5 and NCS protocols respectively, whereas 
for the extrapolated data the differences are within 1.2%, 0.1% and 1.4% for the IPEMB, 
DIN-5 and NCS protocols, respectively. 

4 . Estimation of uncertainties 

Any evaluation of uncertainties should follow today the recommendations given by ISO 
(1995), wliere uncertainties are expressed as relative standard uncertainties whose evaluation 
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Table 5. Estimated relative uncertainties for coefficients and factors stated by x-ray dosimetry 
protocols and for the extrapolated and interpolated data in this work. Except when indicated, the 
vales correspond to the combined standard uncertainty, uc. 

Low energy Medium energy 

Protocol [ 0 J c n / / 0 w . a i r ] f r e e i l i r Backscatter factor (B) (/WpV^ir Perturbation correction factor (A) 

IPEMB < l % t 1% < l % t 3% 
NCS N A N A N A 0.7 to 0.9%I 
DIN N A N A 0.3%f 3%f 
TRS-277 N A N A N A 2% 

Extrapolated data 1.0% 1.1% 1.0% 3.0% 
this work 

t The protocol does not stale the type of uncertainty (one standard deviation or more, or confidence limits). 
J NCS quotes that this uncertainty 'is of the same order as TRS-277' but the value is approximately half of the value 
given by the LYEA code of practice. 

is classified into type A and type B. The method of evaluation of type A standard uncertainty 
is by statistical analysis of a scries of observations, whereas the method of evaluation of 
type B standard uncertainty is based on means other than statistical analysis of a series of 
observations. It is emphasized that the classification rests exclusively on the procedure used 
to evaluate the uncertainty, and docs not relate to the origin of the uncertainty. It is therefore 
incorrect to establish a correspondence between type A and type B uncertainties with random 
and systematic uncertainties, whose use has been discouraged. Type A and type B uncertainties 
are combined in quadrature to yield the combined standard uncertainty, uc, and an expanded 
uncertainty (previously called overall uncertainty) can be built multiplying uc by a factor, 
which must always be stated; this coverage factor, k, is typically in the range 2 to 3. 

Uncertainties stated in the different kV x-ray dosimetry protocols for the various factors 
compared in this work are summarized in table 5. It can be observed that with the exception of 
the IPEMB protocol, most recommendations do not include a detailed uncertainty estimation 
for each component, and only values for some of the relevant factors have been slated; even 
in these cases, most estimates do not state if the value corresponds to one or more standard 
deviations or to a given confidence limit (see footnote (f) in table 5), It has therefore to be 
emphasized that none of these uncertainty estimates follow the ISO recommendations, and 
only in the few occasions where uncertainties have been stated as one standard deviation 
could these uncertainties be assumed to correspond to a combined standard uncertainty. This 
assumption can, however, still be subject to question. For example, the uncertainties quoted 
by IPEMB for the Monte Carlo derived factors {^m/p)^.M and B correspond mainly to the 
statistical uncertainties of the Monte Carlo simulations plus a crude estimation of the effect 
of using different spectra (cf Knight 1993, 1996, Knight and Nahum 1994). Although one 
attempt was made by Knight (1993, 1996) to take into account the influence of some other 
components (for example, by increasing and decreasing systematically by 1% all / . t c n / p data), 
he did not study the influence of using other data sets of p.Kn/p values nor the Monte Carlo 
code and numerical algorithms used, which would have increased the uncertainties of type B. 
Both for pm/p values and 5-factors, Knight's estimates were quoted exclusively as 'random 
uncertainties'. In the case of perturbation correction factors, IPEMB has quoted a value of 3% 
which, without justification, is considerably larger than that of the original data used in the 
protocol (those by Scuntjens et al (1993), with an average uncertainty of 1.3%). This analysis 
shows that the uncertainties of the data in all the protocols, when they exist, correspond to 
questionable and sometimes relatively conservative estimates. 
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With the constraints given above, the following estimates can be given for the uncertainties 
of the interpolated and extrapolated data given in this work. Uncertainties of type A can be 
evaluated in a straightforward manner as the standard deviation of Lhc mean values resulting 
from the various fitting procedures, which based on the PC graphical software Origin™ V5 
used and the iterative procedure already described are always smaller than 0.2%. A component 
of the type B uncertainty is taken to be equal to the uncertainties quoted in tabic 5 by IPEMB 
for each factor, the only protocol with an estimate for all the components. An additional 
contribution to the type B uncertainty can be estimated following the ISO guide for the range 
of values for each coefficient at each beam quality, taking into account the extrapolated data 
and the original values available. Assuming a uniform rectangular distribution for the extreme 
values, the associated type B uncertainty is u# — a/-J3, where a is the half-width of the 
interval. Combining in quadrature these three components, the relative combined standard 
uncertainty for each factor becomes practically identical to that stated by IPEMB. They are 
given in the last row of table 5, and in all cases the differences found in this work for the various 
factors lie within these uncertainty estimates. 

5. Conclusions 

The purpose of this work was to compare the dosimetry protocols of IAEA TRS-277, IPEMB, 
DIN and NCS for the determination of absorbed dose to water in reference conditions for 
low- and medium-energy x-rays. Each protocol is applicable to different kilovoltage and HVL 
ranges. Therefore, it was necessary to extrapolate data for all protocols in different ranges in 
order to extend the comparison over the entire energy range of kilovoltage x-rays (10-300 kV). 
For the comparison two kilovoltage ranges were used, namely 10 to 160 kV (HVL between 
0.1 and 8.0 mm Al) and 100 to 300 kV (HVL between 0.17 and 4.0 mm Cu). 

The results of the comparison for 10 to 160 kV indicate that the original data in the 
various protocols yield absorbed doses to water within approximately 1% compared with 
the TRS-277 code of practice; however, this only allows a comparison in the HVL range 
between 1.0 and 4.0 mm Al. When extrapolated data are included in the comparison, 
the differences are still in the same range except in the case of the NCS protocol 
where discrepancies of up to l.S% arc obtained in the HVL range of 0,1 and 1,0 mm 
Al. 

For the range between 100 and 300 kV the original data in the protocols yield absorbed 
doses to water within 1.1 % of that determined using TRS-277 code of practice, although the 
comparison is possible only in the HVL range of 0.5 to 3.37 mm Cu. When extrapolated data 
are considered, the maximum difference is up to 1.4%, also for the NCS protocol. In all cases 
the DIN protocol yields very good agreement with TRS-277. 

In the two cases the discrepancies found lie within the uncertainty estimates of the 
interpolated and extrapolated data in this work, practically identical to those given by IPEMB, 
which were used as input to the present estimate of type B uncertainties. 

Electronic spreadsheets to perform the calculations of absorbed dose according to the 
different protocols are available upon request. 
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Abstract 
It is recognized by the international guidelines that it is necessary to offer 
calibration services for mammography beams in order to improve the 
quality of clinical diagnosis. Major efforts have been made by several 
laboratories in order to establish an appropriate and traceable calibration 
infrastructure and to provide the basis for a quality control p rogramme in 
mammography. The contribution of the radiation, metrology network to the 
users of mammography is reviewed in this work. Also steps required for the 
implementat ion of a mammography calibration system using a constant 
potential x-ray and a clinical mammography x-ray machine are presented. 
The various qualities of mammography radiation discussed in this work are 
in accordance with the IEC 61674 and the A A P M recommendat ions . They 
are at present available at several primary standard dosimetry laboratories 
(PSDLs), namely the PTB, NIST and BEV and a few secondary standard 
dosimetry laboratories (SSDLs) such as at the University of Wisconsin and 
at the IAEA's SSDL. We discuss the uncertainties involved in all steps of the 
calibration chain in accord with the ISO recommendat ions . 

Keywords: radiation dose, x-rays, ionization chamber, uncertainty analysis, 
standards and calibration, mammography 

1. Introduction 

X-rays are extensively used in medicine both for diagnosis -

and for therapy. They constitute the major contribution to 

the population-level exposure to radiation due to the use of 

artificial sources of radiation in modern society. 

Stafford and Warren (1930)- were pioneers in x-ray 

mammography. Although it is not the only technique for 

- the early detection of breast cancer, it is certainly the most 

important breast imaging technique and has proved to be an 

effective method for early detection of breast cancer (Sabel 

and Aichinger 1996), playing an important role in reducing 

0957-0233 /01 /091586+08$3U.O0 © 2001 IOP Publishing Ltd Prii 

the mortality from breast cancer (Shapiro ei al 1973, Nielsen 
and Fagerberg 1986, Sickles 1991). 

Radiation doses due to x-ray mammography examinations 
depend on several operational conditions that include the 
type of x-ray unit (anode and filter combinations), technical 
parameters (voltage and current), beam qualities (half-value 
layer (HVL) and the homogeneity factor), geometry factors 
(focus-to-chamber distance) and the type of image receptor 
(film-screen combination). 

The estimation of the dose absorbed by the mammary 
gland is an important part of the quality control of x-ray 
mammography examinations (Dance el al 1999). Moreover, 

http://stacks.iop.org/MST/12/I586
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as pointed out in the mammography protocol (EC 1996), 
the radiation dose should be kept as low as possible, but 
compatible with an image quality that is sufficieni for an 
adequate diagnosis. This statement certainly implies that the 
radiation dose and image quality are strongly linked, requiring 
a good and consistent dosimetry programme to decrease the 
dose without affecting the image quality. 

2. X-ray mam m ogr aph y 

During the last few decades, important technological advances 
have been observed concerning the specifications of equipment 
used for mammography. Nowadays, there is a wide variety of 
anode and filter materials and potential voltages produced by 
the most modern high frequency generators can be applied. 
Consequently the breast doses are now much lower than the 
ones delivered by the first mammography units. 

The range of tube voltages used in clinical mammography 
x-ray varies from 22 to 50 kV. They are obtained with various 
types of anode and filter materials, which determine the energy 
spectrum or quality of the x-ray beam.. According to Jennings 
et al (1981) and Beaman et al (1983) the optimum voltage 
for a thicker than normal breast is between 21 and 35 keV. 
The filter material, known as a K-edge filter, determines the 
spectrum generated through the K edge of the element. The 
effectivenesses of the materials used for the anode and filter 
were reported by Dendy and Heaton (1999), Desponds et al 
(1991) and Jennings et al (1981). 

The following combinations of materials for the anode 
and filter are widely used clinically; molybdenum, rhodium 
and tungsten as the anode and molybdenum and rhodium 
as a filter. The results of the studies mentioned 
above were implemented and it has been shown that the 
molybdenum/molybdenum combination is best suited to image 
thin breasts (<4 cm thick) whereas tungsten/rhodium and 
rhodium/rhodium combinations are better for thicker and/or 
denser breasts (Moeckli et al 2000). 

According to the National Council on Radiation 
Protection and Measurement (NCRP 1986) the combination of 
a molybdenum anode and filter is the best technical option for 
clinical purposes. This combination of filtration and anode has 
been selected for the European intercomparison of diagnostic 
dosimeters (Kramer 1992,Juran et al 1992, Clark et al 1992). 

3. Implementat ion of the calibration system in the 
radiation metrology network and its associated 
uncertainties 

The main responsibility of secondary standard dosimetry 
laboratories (SSDLs) is to .establish the metrological link 
between the primary standard dosimetry laboratories (PSDLs) 
and the hospital users, as well as to provide calibration data 
and technical advice to guarantee the basis for a quality 
control programme for clinical mammography units. The 
purpose of this work is to present a systematic and practical 
approach for the implementation of a calibration system using 
a constant potential x-ray unit or a clinical mammography 
x-ray with tungsten, molybdenum and rhodium anodes. The 
dosimetric procedures and calibration parameters, including 
the uncertainty analysis, are described. 

The experimental procedure is illustrated using a 
plane parallel secondary standard ionization chamber for 
mammography. This detector measures the dose deposited 
by ionizing radiation in its sensitive gas volume (Atlix 1986). 
Plane parallel chambers ate designed to 'be used with the 
entrance window facing the radiation source (IEC 1994b). 
The chamber selected was the RADCAL model 10X5-6M-3 
S/N 8590 from the State University of Rio de Janeiro (UERJ) 
in Brazil, which had previously been calibrated against the 
IAEA standards (IAEA 2000c, Peixoto 2000). It is useful to 
mention that the radiation conditions to be standardized may 
differ slightly among the few existing laboratories that provide 
mammography calibration services at the moment. Tabic 1 
shows the calibration conditions available for some of these 
services. 

The determination of the beam characteristics is based on 
measurements of the air-kerma fluence and the beam quality is 
generally expressed as HVL; both measurements are usually 
performed with ionization chambers (Peixoto 1991). The 
International Standard IEC 61674 (IEC 1997) recommends 
that the limits of variation due to the influence of quantities 
involved in mammography beams for ionization chambers 
shall be no greater than 5% in the HVL range 0.25-1.0 mm Al 
(Wagner end 1992). 

3.1. General comments on the uncertainty 

The evaluation of uncertainties should follow the recommen
dations given by the ISO (1995), wherein the uncertainties are 
expressed as relative standards classified as types A and B. The 
evaluation of type A standard uncertainty is done by statistical 
analysis of the scries of observations, whereas the method for 
evaluation of type B standard uncertainty is based on means 
other than statistical analysis. The classification rests exclu
sively on the procedure used to evaluate the uncertainty; it 
does not relate to the origin of the uncertainty. Therefore it 
is incorrect to establish a correspondence between type A and 
B uncertainties on the one hand and random and systematic 
uncertainties on the other. Type A and B uncertainties arc 
combined in quadrature to yield the combined standard uncer
tainty, uc, and an expanded uncertainty (previously called the 
overall uncertainty) can be built by multiplying uc by a factor, 
which must always be stated. This factor is chosen on the ba
sis of the desired level of confidence to be associated with the 
uncertainty. 

The associated type B uncertainty used in this work is 
given below, considering in this work a as the half-width of 
the interval of extreme values: 

ub — a/y/3 assuming a uniform rectangular distribution 
CD 

ua —ajy/t assuming a triangular distribution. (2) 

The results obtained here are not to be taken as authoritative, or 
as a substitute for each radiation metrology network making its 
own careful uncertainty estimate. However, the methodology 
presented is a useful resource for the treatment of estimated 
standard uncertainties. The value of the relative uncertainty 
should be divided by the coverage factor k and included as the 
combined standard uncertainty of the PSDL. 

1587 
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Tabic 1. Calibration condilions available at the PTB (1996, 1999), N1ST(2000), BEV (1999). IRD and IAEA (2000a. b) for non-attenuated 
and attenuated mammography beams. 

Dosimetry 
laboratory Tube material Filter' (mm) K-e.rtge litter (keV) Inherent filtration (mm) 

Focus-to-ehamber 
distance (mm) Field size (mm) 

PTB Mo 0.03 Mo 20.00 1.0 Be 1000 100 

Mo 0.032 Mo 20.00 1.0 Be • 
NLST 0.029 Rh 23.22 + 0.075 1000 100 

Rh 0.029 Rh 23.22 polyamide 

0.06 Mo 20.00 
BEV W 0.04 Pd 24.35 1.5 Be 600 100 

0.05 Rh 23.22 

IRD W 0.06 Mo 20.00 1.0 Be 1000 100 

IAEA Mo 0.03 Mo 20.00 0.8 Be 1000 100 

Q 2.0 mm of aluminium is added to simulate attenuated beams. 

3.2. The characteristics of the calibration set-up. 

The calibration set-up may use a constant potential unit 
such as a Pantak HF50 or HF160, with a fixed tungsten 
anode and molybdenum filter or clinical mammography units 
such as the Senographe DMR made by General Electric Co, 
whose tube has two rotating anodes, one of molybdenum 
(vanadium-doped) and the other of rhodium with 0.03 mm 
molybdenum and 0.025 mm rhodium filtration enclosed in a 
protective housing. 2.0 mm of aluminium is added to simulate 
attenuated beams. The components of the calibration set
up are assembled with suitably rigid holders and trolleys to 
guarantee precise adjustment of the x-ray tube. The measuring 
equipment must also comply with the criteria established by 
the international standard IEC 61674 (IEC 1997). 

Since the mass of the gas inside the chamber is influenced 
by the environmental conditions (Peixoto 1991). the pressure 
and temperature are measured during the experimental 
procedure in order to normalize the ionizing reading with 
respect to the reference values of 101 325 kPa and 20 "C. 
The standard deviation (at) for the temperature reading is 
assumed to be 0.1 ? C ; so applying k, -- 273.15 + F/293.15, 
where F is the reference temperature plus or, gives a standard 
type A uncertainty of 0.03%. It is also assumed that the 
real temperature inside the air cavity of the chamber does 
not deviate by more than 0,3 C from the measured room 
temperature, assuming a uniform rectangular distribution, 
where a is 0 .1%; so the type B uncertainty is estimated to 
be 0.06%. The relative humidity is kept between 30 and 
70% during the measurements and in this case the associated 
uncertainty is negligible. 

The leakage current is the measurement resulting from the 
positive and negative ions moving in the absence of radiation; 
therefore any current arising in the ionization chamber or 
measuring assembly that is not produced by ionization in the 
sensitive volume is the leakage current (IAEA 1994). For a 
secondary standard class instrument the estimated uncertainty 
for the leakage current has to be negligible otherwise it will 
require a correction (IAEA 2000a). ~ 

The ionization chamber calibration factors for mammo
graphy radiation beam qualities are obtained by comparing 
then with the standard chamber using the substitution method 
(IAEA 1994) summarized as follows. The chamber was placed 
at the calibration point at centre of the beam and a set of 

readings was taken; the other chamber then replaced it and 
a similar set of readings was taken. Both chambers were 
positioned at the centre of the x-ray beam at the reference focus-
to-chamber distance of 1000 mm. The transmission monitor 
chamber was used to compensate for variations in the output 
of the x-ray tube, which are normally negligible when high 
frequency generators are used. 

An advantage of this method is that its accuracy is less 
affected by non-uniformity of the beam than is the tip-to-
tip calibration method. On the other hand, its accuracy may 
be slightly affected by variations in the output of the x-ray 
generator, in which case the use of a transmission monitor 
chamber is recommended. 

The estimated positioning uncertainty must be considered 
for the calibration by the substitution method. The ionization 
chamber is positioned freely in air 1000 mm from the x-ray 
target by using a telescope and a field size diameter of 
100 mm. The maximum difference between the positioning 
of the two chambers at the same distance from the target 
is expected to be of the order of 0.2 mm. Assuming a 
uniform rectangular distribution for the maximum difference 
in air-kerma rate, where a is 0.04%- (a = 100(1 -
[(1000.2 mm) 2/(IOOO mm) 2l}), the numerical value of the 
uncertainty in the positioning of the chamber is 0.02% 
(Meghzifene 2000). 

There are two ways to determine the estimated 
standard uncertainty associated with the ionization current 
measurements or scale reading. The first is when the 
calibration of an ionization chamber is performed with the 
associated electrometer, namely the type A uncertainty of 
the scaie reading is estimated from the measurement system 
(chamber plus electrometer), whose value is typically about 
0.3%. whereas the type B uncertainty is included in the 
calibration factor provided by the standard laboratory (IAEA 
2000a). The second is when calibration of the ionization 
chamber is done separately from that of the electrometer (in 
terms of mGy nC""1). In this case, the current / is integrated 
by an external capacitance C until a specified voltage V is 
reached, for a specified time interval / determined according 
to the basic relation / = CV/t. The typical values for the 
standard uncertainties for the voltage are 0 .01% and 0.02% 
types A and B, respectively, for capacitance the uncertainty is 
0.04% both for type A and for type B and for the time base the 
type B uncertainty is of the order of 0.01%. 
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Calibraiion for mammography 

Several different x-ray spectra are used for mammography, 
involving the use of tubes with various combinations of anode 
and IC-edgc Idlers. The effects of the various filter materials 
on the measured x-ray spectra have been investigated both 
experimentally and theoretically and reported by Molz and 
Danos (1978), Muntz el al (1978), Bcamen and Lillicrap 
(1982), Dance et al (2000) and Moeckli el a! (2000). 

The secondary standard ionization chamber for mammo
graphy was calibrated for x-ray mammography spectra 
generated by using molybdenum, rhodium and tungsten anodes 
with various added filter materials as recommended (IEC 
1996). Measurements are conducted to determine how 
close the results are to the one obtained with the clinically 
useful energy ranges without reducing the x-ray output to 
unacceptable levels. 

The final uncertainty due to the difference in x-ray spectra 
is estimated assuming a uniform rectangular distribution 
smaller than 0.46% for the extreme values resulting from the 
calibration factors for each x-ray spectrum, which are provided 
by the secondary standard chamber calibrated as recommended 
by the international standard IEC 61223-3-2 (IEC 1996). The 
International Standard IEC 61267 (IEC 1994a) for medical 
diagnostic x-ray equipment recommends the standard radiation 
qualities RQN-M and RQB-M, respectively, for narrow and 
broad beam quality for use in mammography studies. The 
typical HVLs for mammography x-ray equipment with various 
combinations of anode and filter operated at various x-ray tube 
voltages are provided in table 2. 

The inverse square law states that, for a point source, (he 
. intensity of a beam of radiation will decrease proportionally 

to the inverse of the square of the distance from that source. 
The experimental set-ups at the PTB (1996, 1999) and NIST 
(2000) use for calibraiion the distance of 1000 mm front the 
target to the centre of the chamber, whereas at the BEV (1999) 
the distance is 600 mm. For clinical machines, the distances 
lies from the target to the face of the cone and varies from 560 
to 660 mm, while for the standard radiation beam conditions 
RQN-M and RQB-M (IEC 1994a) 600 mm is recommended. 

The influence of the air-kerma rate on the standard 
chamber was obtained for various focus-to-chamber distances 
in increments of 100 mm from 500 to 1500 mm 
for the anode/filter combinations tungsten/molybdenum, 
molybdenum/molybdenum and rhodium/rhodium for the 
qualities al 30 kV voltage. 

The stated values obtained with the inverse square law 
were used to normalize the values obtained for all measured 
beam qualities. The extreme values after normalization were 
obtained and, for the uncertainty estimation, we assumed a 
uniform rectangular distribution, giving a type B uncertainty 

• of 0.03%. 
Concerning the alignment and homogeneity of the field, 

the spatial x-ray distribution depends on the anode angle. 
Therefore, the radiation intensity is not uniform, being 
maximum near the centre of the field. In order to ensure that 
the chamber is positioned adequately and reproducibly, a laser 
beam with small focus was installed in the opposite wall to the 
x-ray lube aligned with the axis of the central beam. 

The anode angles available do not remove completely 
the beam asymmetry known as the heel effect. Some 
compensation for the heel effect may be achieved by tilting the 

filler; this modification is being used in some mammography 
tubes (Dendy and Hcaton 1999). 

Homogeneity of the field was obtained preliminarily using 
an x-ray film positioned perpendicularly to the axis of the 
central beam to detect and localize gross non-uniformities. 
In order to check the uniformity of accuracy needed for 
calibration, measurements were made by moving (he Radcal 
chamber model I0X6M-3, s/n 8590, which was displaced 
laterally on both sides of the field in 5 mm steps, and 
normalized with respect to the measurement obtained with the 
chamber at the centre of the beam. 

The extreme value obtained was normalized and 
the estimated uncertainty assuming a uniform rectangular 
distribution is typically 0.01% in the 60 mm field size. This 
interval is enough to satisfy all mammography chambers with 
all of the kinds of anode/filter combinations studied in this 
work. A uniform field was obtained for all beam qualities 
measured. 

3.3. HVL determination 

The HVL value is measured by positioning the mammography 
ionization chamber at a 1000 mm focus-to-chamber distance. 
Aluminium absorbers are placed at 500' mm in order to 
minimize the contribution of the radiation scattered from the 
filters to the measured signal. In addition, for a high intensity 
beam it is recommended that an additional small collimator be 
used in order to reduce the amount of scattered radiation to a 
negligible level, to avoid incorrect estimation of HVL values. 

The first and second HVLs are obtained by adding 
aluminium sheets of thickness 0.05 mm, each of 99.999%; 
purity, to reduce the original beam intensity values to one half 
and to one quarter of the original value. The homogeneity 
coefficient is then obtained from the ratio of the first and second 
HVL. The typical values presented in table 2 are obtained by 
interpolation from the air-kerma graphs signal ratio with and 
without absorbers, versus the thickness of the absorber. 

The calibration factors provided by the PTB for 
mammography qualities obtained using a molybdenum anode 
and filter were used to obtain a second-order fit of the non-
attenuated and attenuated beams separately. Assuming a 
uniform triangular distribution for the extreme values obtained 
from the second-order fit of the calibration factors provided by 
the PTB .separately for non-attenuated and attenuated qualities, 
the combined standard uncertainty for the energy dependence 
is 0.03%. The calibration factors for various mammography 
qualities obtained using molybdenum, rhodium and tungsten 
anode and filter combinations were obtained from the second-
order lit of non-attenuated and attenuated qualities using the 
HVL as shown in table 2. 

3.4. The lack of saturation due recombination losses 

An ion chamber is said to be completely saturated when the 
ionic recombination is minimum (Attix 1986). The dose 
deposited in the volume of the chamber gas as a result ol 
ionization is proportional to the charge Q produced. The 
collected charge Q' may, however, be less than Q. because 
of recombination of ions in the gas. 

To estimate the magnitude of this effect, the general 
equation for the charge-collection efficiency f For a constant 
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Table 2. Values of (he first and second HVL. as well us the homogeneity coefficient (HC = first H V U s e c o n d HVL) , measured using a 
clinical mammography unit (GE-Scnographc DMR) with molybdenum and rhodium anodes and a constant potential Pantak HF 160 x-ray 
unit with a tungsten anode. 

Radiation quality Half value layer 

Anode Filtration (mm) Voltage (kV) First HVL (mm Al) Second HVL (mm Al) HC 

Mo 0.03 Mo 23 0.276 0.358 0.773 
25a 0.303 0.395 0.768 
28a 0.336 0.427 0.787 
30 0.355 0.449 0.791 
35 0.388 0.484 Û.S02 

0.025 Rh 28a 0.395 0.486 0.813 
32 0.424 0.516 0.822 
35 0.438 0.541 0.810 
40 0.457 0.560 0.816 

0.03 Mo + 
2.0 Al 25 0.563 0.632 0.891 

28 0.594 0.646 0.920 
30 0.619 0.693 0.893 
35 0.684 0.797 0.858 

0.025 Rh + 
2.0 Al 28 0.667 0.702 0.949 

32 0.684 0.754 0.907 
35 0.708 0.S02 0.882 
40 0.757 0.915 0.827 

Rh 0.025 Rh 25" 0.340 0.445 0.7ó^1 

30 0.415 0.557 0.745 
35 0.471 0.615 0.766 
40 0.518 0.680 0.762 
45 0.549 0.727 • 0.755 
4y 0.571 0.749 0.764 

0.025 Rh + 
2.0 Al 25 0.697 0.760 0.918 

30 0.782 0.853 0.917 
35 0.850 0.934 0.910 
40 0.900 1.026 0.876 
45 0.946 1.128 0.839 
49 . 0.986 1.205 0.818 

W 0.060 Mo 23 0.332 0.698 0.474 
. 25" 0.346 0.732 0.472 
2K-' 0.355 0.777 0.456 
30 0.373 0.827 0.45 1 
35 0.408 0.922 0.442 

a IEC (1996) recommended the typical HVL for mammography x-ray equipment. 

dose rate in a cont inuous radiation held may be used (Attix 
1986): 

For plane-parallel m a m m o g r a p h y chambers , the dimension-
less quanti ty £ is given by 

d2-Jg 
P 

(4) 

where m is a gas constant (36.7 V s i / 2 e r a ' 1 ' ' 2 e s u ~ ! / 2 for air 

at STP), d is the interplate separat ion in cent imetres , q is the 

charge produced divided by the vo lume o f t h e ion chamber and 

the irradiation t ime r (q — Q/vt) and P is the appl ied potential 

-in volts. Combin ing equat ions (3) and (4) and defining the 

; o n s t a n t c — m2d4/{6vt) gives 

1 _ 1 c 
(5) 

The test for the s tandard chamber may be done keeping 

the air-kerma constant and inc rement ing hy - 2 . 5 V from 0 to 

- 130 V and by - 10 V from - 1 3 0 to - 3 1 0 V for m o l y b d e n u m , 

rhodium, and tungsten anode and filter combina t ions . The 

m a x i m u m magn i tude of the high voltage should be under 

- 3 1 0 V in order to avoid damag ing the insulation propert ies 

of the chamber . 

The correct general recombinat ion is obta ined by using a 

linear fit and m a k i n g P infinite (P —* oc ) , which indicates that 

the amount of charge p roduced is the s ame as the amoun t of 

charge collected. A s s u m i n g a uniform rec tangular distr ibution 

for the ex t reme values in the applied potential range be tween 

- 1 0 0 and —300 V, the typical uncertainty due to the ion 

recombinat ion loss is 0 .08%. 

3.5. The effect offluctuations in the air-kerma rate 

The influence of the air-kerma rate for the s tandard 

chamber was obta ined by increasing the length of the load 

- . s o n 



C a l i b n i l i o n f o r m a m m o g r a p h y 

Current measurements or scale reading 
Voltage 0 . 0 1 0.02 
Capacitance 0.04 0.04 
Time base 0.01 

Recombination loss 0.08 
Leakage 0.0 

Factors influencing both instruments: 
Positioning 0.02 
Repeatability of exposure coefficient 0.09 
Air density (fcr./O 0.03 0.06 
Field homogeneity 0.01 
Radiation background 0.0 
Humidity 0.0 
Difference in x-ray spectra 0.46 
Air-kerma rate 0.13 

Combined standard uncertainty (quadratic sum; 0.56% 
Combined standard uncertainty, PSDL 1.4% (k = 2f 
Combined standard uncertainty, PSDL + SSDL 1 . 8 % b (k = 2 f 

; | The value of the relative uncertainty was divided by the coverage factor (A' = 2) for a 
95.45% confidence level and included as the combined standard uncertainty 
h If the SSDL uses the same x-ray spectrum, air-kerma rale and focus-to-chamber 
distance as the PSDL, the combined uncertainty is 1.5% (k = 2). 

0 . 0 1 

0.04 

0.0 

0.02 
(1.04 
0.01 
0.08 

0.03 
0.23 
0.03 

mammography lube with the molybdenum and rhodium 
anodes. The purpose of this test is to determine the effect at 
the adequate air-kerma rate for the calibration using a clinical 
mammography x-ray machine. 

Clinical mammography units such as the Senographe 
DMR do not allow one to vary the current and the duration 
separately, therefore a combination of them is always fixed. 
The effect of the air-kerma rate on the response of the ion 
chamber may be obtained by increasing the load of the 
x-ray tube both for molybdenum and for rhodium anodes, 
incrementing the load by 10 mA s from 1 0 to 1 0 0 ITIA S 
and by 4 0 mA s from 1 2 0 to 2 0 0 mA s. The maximum 
operational values allowed for the tube current, such as 
2 0 0 mA s for the Senograph, should be observed. The 
use of units such as the Pantak H F 5 0 or H F 1 6 0 with 
tungsten anodes allows one to obtain the current and time 
separately. 

The typical results obtained for all beam qualities exhibit 
a linear relationship for tube loadings from 1 0 to 2 0 0 mA s. 
On changing the loading the duration of the exposure and the 
total air kerma will change, but the air-kerma rate will not. 
Assuming the linear relationship and a uniform rectangular 
distribution for the extreme values in the chamber responses, 
the overall uncertainty associated with this effect of the air-
kerma rate is less than 0 . 1 3 % . 

3.6. The stability of the radiation beam 

The repeatability of measurement is defined as the agreement 
between the results of successive readings of the same 
parameter carried out under the same conditions of 
measurement, i.e. use of the same measurement procedure, 
the same observer, the same measurement instrument, the 
same environmental conditions and the same location, with 
measurements repeated over a short period of time (ISO 
1 9 9 3 ) . The mammography ionization chambers are placed 
at the calibration position and a .set of measurements for 
each radiation beam quality with intervals of about 10 s is 
taken. The typical values of the repeatability of the air kerma 
for all mammography beam qualities may be considered as 
the repeatability of the coefficient of exposure. Assuming a 
uniform rectangular distribution for the linear mean fit and 
the extreme values from each qualities, the type B uncertainly 
is obtained and combined and then n t. is normally less than 
0 . 0 9 % . 

The reproducibility of a set of measurements is defined 
as the agreement between the measurement results of one 
parameter carried out under somewhat different conditions. As 
defined by the ISO ( 1 9 9 3 ) , it is possible to change either the 
observer or any other parameter: the measuring instrument, the 
reference standard, the location, the conditions of use and the 
time of the measurement. This reproducibility test was done 

1 5 9 1 

Table 3. Typical estimated uncertainty analysis tor calibration of mammography clumbers. 

Source of uncertainly Type A (%) Type 13 (%) 

Factors influencing only ihe secondary standard 
Current measurements 

Voltage 
Capacitance 
Time base 

Recombination loss 
Leakage 
Energy dependence 
Long term stability 
Focus-to-chamber distance 

Factors influencing only the instrument to be calibrated: 
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c 
.2 

U 

1.85 

4 . 8 0 

4 . 7 5 -

4 . 7 0 
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Non-attenuated beams 
Attenuated beams 

"a a a a a • 

0 . 2 0 . 6 

HVL(mmAl) 
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Figure 1. Calibration factors in terms of air kerma Nk obtained using a Senographe DMR clinical mammography unit and a Radcal 
mammography chamber of model L0X5-6M-3 s/n 8590 with reference to the mammography radiation qualities non-attenuated and 
attenuated (2.0 mm Al was added for the non-attenuated beams to simulate attenuated beams). The expanded uncertainty is 1.8% for' 
molybdenum and rhodium anodes. 

with the mammography ionization chamber facing a strontium-
90 source placed at the calibration position. The long-term 
stability of the secondary standard mammography chamber 
represents the degree of stability of the system response, 
3y a careful analysis of all measurements obtained during 
:hat period. Assuming a uniform rectangular distribution for 
:he linear mean fit for the extreme values obtained for each 
coefficient, uc is normally less than 0.23%. 

i. Results 

n order to summarize the recommended method of uncertainty 
istimation, table 3 shows all sources of uncertainties typically 
elated to the calibration of a mammography ionization 
hamber. The overall combined typical uncertainty is 1.8% 
k = 2); however, if the radiation metrology network uses the 
ante reference conditions as those of the PSDLs, the combined 
/pica! uncertainty would be 1.5% (k = 2). 

Figure 1 shows the calibration factors for the Radcal 
)nization mammography chamber model 10X5-6M-3 s/n 
590 in terms of air kerma obtained using a clinical 
lammography x-ray unit, Senographe DMR, for the 
:ference mammography radiation qualities non-attenuated 
id attenuated (2.0 mm Al with added for the attenuated 
jams) between 0.276 and 0.986 mrn.Al. The attenuated 
jams were obtained using a higher load than those used for 
ie non-attenuated beams. 

Conclusion 

rie calibration conditions were described in order to help fulfil 
e wide number of requirements needed for clinical diagnostic 
actice. The resulting spectra have been compared with those 
pical of molybdenum anode and filter combinations normally 
ed for clinical mammography. It was shown that filters with 
-absorption edges close to the predicted optimum energies 
e the most effective in producing the desired spectral shape, 
ie choices of filter thickness and peak voltage were also 

investigated in relation to their effects on the resultant x-ray 
spectral shape and intensity. 

A clinical mammography x-ray unit could be used in 
radiation metrology, but there are a few limitations. For 
instance, it is not possible to reproduce the same qualities as 
those implemented at the P S D L for a specific combination of 
anode, filter and tube high voltage. An additional limitation 
is also related to the impossibility of changing separately the 
current and duration, therefore the operational conditions are 
fixed at a selective load. However, this work shows that beams 
produced using tungsten at a constant potential x-ray could be 
used by adding 0 .06 mm molybdenum filter combinations. 

It is not expected that an uncertainty calculation can be 
carried out for each calibrated instrument, but rather that those 
representative calculations should be performed for typical 
calibration procedures. The calibration procedures described 
in this work are in full accordance with the IEC 6 1 6 7 4 and the 
A A P M recommendations with an agreement to within better 
than 5% (IEC 1997, Wagner et al 1992). The results of the © 
kerma calibration factor Nk agree with those obtained for the 
same type of chamber presented by Pearson et al (1997) and 
they are in a very good agreement with the calibration factors 
provided by the PTB for a secondary standard mammography 
ionization chamber (PTB 1999). i . 
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Abstract. 

Currently there has been increased emphasis on keeping short the 

unbroken pathway to the national metrology laboratory or to the point of 

representation of the units. The National Laboratory for Metrology of Ionizing 

Radiation - LNMRI in Brazil can and does provide technical advice on how to 

make measurements consistent with national standards. Mammography is the 

most important imaging modality for evaluation of the female breast. This 

paper will focus on calibration services as the means for transferring or 

disseminating SI units and a complete description and understandable adopted 

method for inter-laboratory comparison to promote a quality assurance 

program that guarantee the traceability of the dose measurement at the x-ray 

mammography range. 

1. Introduction. 

Single use of the routine x-ray mammography is the essential component of 

diagnosis in many women breast calcifications (Sickles 1986). The most important role of 
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breast imaging is in screening asymptomatic women for occult carcinoma. The objective of. 

screening is early detection rather than specific characterization of an abnormality 

requiring high sensitivity. Mammography may allow detection of cancer two years before 

it becomes palpable or identification of preclinical (non-palpable) carcinoma (Merrit 
Ü 

1994). 

The image quality is also profoundly affected by the training and experience of the 

technologist who performs the examination and the diagnostician who supervises and 

interprets it. Modern techniques allows excellent image. 

Diagnostic radiology optimisation requires that the necessary diagnostic information, 

i.e. image quality, is obtained with a minimum of dose being administered to the patient. 

Although nobody would suggest performing dose measurements in routine x ray 

diagnostic, it is clear that the optimisation can only be achieved with the help of systematic 

dose measurements at representative places in the x ray unit such as the patient entrance or 

image receptor plane (Kramer 1992). 

Mammography must be performed with radiographic equipment especially designed 

for it. Most x-ray tubes have molybdenum and/or rhodium anodes, filtred with 0.3 mm 

molybdenum. In order to enhance tissue contrast by taking advantage of the photoelectric 

effect, low-kilovolt peak (kVp) techniques are used, ranging from 25 to 28 kVp. 

The International Conference on the Radiological Protection of Patients in 

Diagnostic and Interventional Radiology, Nuclear Medicine and Radiotherapy (IAEA 

2001) noted that mammography is the procedure in diagnostic radiology for which most 

specific guidance and regulations have been developed, particularly in industrialized 

countries. Training and quality assurance are important, especially for screening 

mammography, where large numbers of asymptomatic women are exposed. Quality 

assurance needs to be required by regulations, but the protocols need to be allowed to 

evolve readily with changing technology. 

One of the basic implications is the traceability. It is an unbroken chain or pathway 

of measurement comparisons, where in the top extreme of the pathway is the base units of 

the international system of units and the other is an end-user applications. 

Traceability can be conceived as a system of transferring the SI units from the point 

of definition to the user. A key first step in the process is the experimentai realization and 



Rastreabilídade e Controle de Qualidade em Mamografia 
J. G. P. Peixoto 103 

representation of the units, a task that is normally but not exclusively the responsibility of 

national standard laboratories (Garner and Rasberry 1993). 

The dose measurements have traceability to the primary standards through the 

scientific rigorous evidence produced on a continuing basis showing that the measurement 

process is producing measurement results (data) for which the total measurement 

uncertainty relative to national or other designated standard is quantified. Primary Standard 

Dosimetry Laboratory - PSDL and / or National standard laboratories have designated 

primary reference standards dosimeters well-characterized based upon fundamental 

constants of nature, with dose measurements of units attributed. Measurement traceability 

has been achieved when the reference standards base is specified and when the total 

measurement uncertainty relative to those standards has been shown to be sufficiently 

small for the intended purpose (Belanger 19S0). 

The responsibility for the results of calibrations and measurements rests wholly with 

the dosimetry laboratory that makes them. Therefore, the inter-laboratory comparison has 

been the essential point to establish the degree of equivalence of national measurement 

standards maintained by national dosimetry laboratories, to provide for the mutual 

recognition of calibration and measurement certificates issues by national dosimetry 

laboratories, and thereby to provide governments and other parties with a secure technical 

foundation for wider agreements related to international trade, commerce and regulatory 

affairs. 

The operation of a national dosimetry laboratories includes the development, 

maintain and disseminate national measurement standards appropriate to the national 

needs, and to develop and transfer to users new measurement technology. 

The metrology is the study of the measurement science. The procedure that a physics 

quantity is measure and is obtained as result one numeric value, in terms of a specific unit 

of input data quantity. 

The measurement, has by main objective, to determine the mesurand value, that is, 

the specific physics quantity value to be measure. The measurement include an input data 

series with physics parameters or systems, according to established procedures. Beginning, 

however, with an appropriate specification of the mesurand, the measurement method and 

the measurement procedure, resulting in an related number with the observed phenomenon 

and that represent the magnitude of the quantity. 
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The calibration conditions are described in order to help the fulfillment of the wide 

number of requirements needed in the mammography clinical practice. 

According to Peixoto and de Almeida (2001) a clinical x-ray mammography unit 

could be used in radiation metrology, but there are'a few limitations. For instance, it is not 

possible to reproduce the same qualities as those implemented at the PSDL for a specific 

combination of anode, filter and tube high voltage. An additional limitation is also related 

to the impossibility to change separately the current and duration, therefore the operational 

conditions are fixed at selective load. They also have implemented the quality beams 

produced using tungsten at a constant potential x-ray and adding 0.06 mm molybdenum 

filter. 

Inter-laboratory comparison measurements is an important tool of metrology. The 

crucial question arising at the end of such comparisons is how to assess the final sucess of 

the measurement series and the quality of the individual measurements (Beissner 2002) 

For this inter-lab oratory comparison we used two setups, that are described in the 

table 1, that have qualities implemented with the tungsten anode tube at the Institute for 

Radiation Protection and Dosimetry - 1RD and at the Institute of Nuclear and Energetic 

Research - IPEN, both of the National Commission of Nuclear Energy - CNEN,. These 

qualities have been chosen because the ionization chambers used have never been 

calibrated in this qualities before, and these spectrum can be used for the mammography 

calibration network (Peixoto and de Almeida 2001). 

This inter-laboratory comparison is a first exercise of this kind to acquire information 

on the practical feasibility of the methods and techniques to be adopted at the metrology 

network. This assessment determined the critical issues, set specifications, other general or 

specific requirements for the calibration network system. 

It promoted direct traceability and a subsequent indirect traceability for users through 

a pathway of measurement calibrations an intermediate calibration facility produces. 

A quality-control program can only be successful if the measuring instruments 

employed are themselves of a satisfactory quality. While this statement is self-evident, a 

definition of satisfactory quality is by no means straightforward. Detailed consideration is 

required before a tolerable error for a given measurement can be defined, which in turn 

gives criteria for the quality of the instrument to be used (Kramer 1989). 



Rastreabilidade e Controle de Qualidade em Mamograíia 
J. G. P. Peixoto 105 

The reference standard chambers used in the comparison are supported by 

certificates, reports, or data sheets attesting to the date, accuracy, and conditions under 

which the results furnished were obtained, the uncertainty associated with each value, 

identification of the national laboratory to which it was compared or calibrated, and the 

environmental conditions under which the measurements were made (Table 2). 

A measurement is an attempt to determine the value of a certain parameter or 

quantity. Anyone making measurement should know that no measurement yields a result 

without a correction factor or an error at the report. The determination of error associated 

with the measurement is a very important task. It is probably as important as the 

measurement. Technical journals and scientific reports never report results of experiments 

without the error corresponding to these results. For this reason, the study of errors is a 

topic of great importance for scientists and engineers (Tsoulfanidis, 1995) and is 

considered in this paper. 

Some limitations in the accuracy and precision of measurements are: Incorrectly 

calibrated instruments, algebric or reading error of the observer; uncontrolled changes in 

environmental conditions; inability to construct arbitrarily small measuring meter-sticks, 

rods, pointers, clocks, apertures, lenses, etc, natural limit of sensitivity; imperfect method 

of measurement; unknow exact initial state of the system; statistical nature processes. The 

uncertainty can be calculated according to Peixoto and de Almeida (2001), but it is a 

probability, never a certainty. 

The Institute for Radiation Protection and Dosimetry of the National Commission of 

Nuclear Energy - IRD/CNEN had been contributing for the country development, 

specially for the health, safety and for enviromental protection. The National Laboratory 

for Ionizing Radiation Metrology - LNMRI is the reference for implementation of the 

standards system. The Radiological Science Laboratory of the University of the State of 

the Rio de Janeiro - LCR/UERJ has been developed the link with the national laboratory 

and the users trough regular training the country classes in country. The Institute of 

Nuclear and Energetic Research of the National Commission of Nuclear Energy -

IPEN/CNEN disseminates all qualities for radiation metrology and increases the national 

potential. 

2. X-ray mammography set-up comparison. 
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The dosimeters selected as the transfer standard used in these comparison have 

adequate high metrological qualities, stability, accuracy, range, and resolution for its 

intended purpose. They have also direct traceability to an international or national 

dosimetry laboratory. The technical specifications of the ionization chambers used for 

these inter-laboratory comparation is present in the table 3 and has been calibrated and 

tested thought calibration laboratories where calibration factors where obtained. Figure 1 

illustrates the calibration factors for these chambers presented in the table 3 at the beam 

qualities used at mammography calibrations range between 0.3 and 1.0 mm Al. 

The schematical experimental arrangement used for x-ray calibration was performed 

at a distance of either 1000 mm as presented at the most of the PSDL and described in 

Peixoto and de Almeida (2001). 

In the present comparison, x-ray beam qualities were held in kilovoltages between 20 

and 35 kV, corresponding to a HVL range between 0.30 to 0.9 mm Al. 

The dosimetric quantity for measurement is air kerma. The range was covered using 

qualities from IEC (1996) and ISO (1997), adding in the unattenuated radiation series from 

the tube assembly 2.0 mm Al. In order to simulate the radiation transmitted through the 

patient, it was named attenuated. 

3. Consistency in x-ray mammography interlaboratory comparison 

measurements. 

The utility of the consistency is to verify if a questionable input data should or not 

be excluded, than it should be justified. The Radcal 10X5-6M-3 s/n 8590 was the reference 

chamber and has been circulated at the two national secondary standard laboratories, 

LNMRI and IPEN. During the measurement in each national secondary standard 

laboratories, N=3 participating chambers have measured the quantity air kerma and each 

have stated a measurement result named x;, a standard uncertainty named U(XJ) , and a value 

for the effective degrees of freedom (i=l,...,N) named v;. The following results; x;, are not 

correlated with one another and all effective degrees of freedom involved are large enough 

for the coverage factor, k, to be equal 2 at a level of confidence of 95.45%. The individual 

deviations, d,, and the standard uncertainty of the deviation, u(d;) ; are given by: 
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«w)=V' ' "w+« 2 (v) ( 2 ) 

where x r ef is the reference value of measurand obtained independents with the Radcal 

10X5-6M-3 s/n 8590, u(xK[) is the standard uncertainty of the reference value, x; is the 

participant value of measurand, u(x;) is the standard uncertainty of the participant value. 

The equivalence degree of the participant value XJ in relation of the reference value is 

expressed by individual deviation di, and by standard uncertainty of the deviation, u(dj) 

(CIPM 1999). The consistency is given by equation (3), normalize deviation method E;, 

and is obtained for \Et \ < 1 (EAL 1996). 

Et=-^- (3) 
fat (if, ) 

This determination of consistency is frequently encountered in the literature. Its 

correct application depends crucially on potential correlations between XJ and x r ef in dj. If 

the reference value has been obtained independently of the measurement results of the 

current comparison, Xj and x r cf are uncorrelated and the above formulae are correct. 

The Birge ratio is one of the various methods determination for consistency that have 

been used, which is the ratio of the external and internal uncertainty of the weighted mean 

(Taylor et al 1969), 

4. Data comparison and general comments on the uncertainty. 

The experimental setup at the LNMRI / IRD /CNEN consisted of the constant potential 

tube generator Pantak model HF160 with tungsten anode, 1 mm Be inherent filtration, and 

the 0.060 mm Mo aditional filtration to simulate non-attenuated beams or 0.060 mm Mo 

plus 2.0 mm Al aditional filtration to simulate attenuated beams. The tube current for this 

work was fixed at 10 mA for non-attenuated and 20 mA for attenuated beams. 

The experimental setup at the IPEN/CNEN consisted of the constant potential tube 

generator Rigaku Denki Co tipe Geiperplex with Philips tube tungsten anode material, 

model PW2184/00, 1 mm Be inherent filtration, and a 0.060 mm Mo aditional filtration to 

simulate non-attenuated beams or 0.060 mm Mo plus 2.0 mm Al aditional filtration to 

simulate attenuated beams. The tube current for these work was fixed at 30 mA, according 

to laboratory recomendations (Guerra 2001). 
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The chamber Radcal 10X5-6M-3 s/n 8 5 9 0 was chosen as reference standard chamber 

for both sets of the inter-laboratory comparison. Its stability, reprodutibility, traceability 

and quality control tests recomends its use as a reference standard chamber (Peixoto and de 

Almeida 2001). If the input data has the same weight, it should be chosen the mean value 

obtained for the standards and/or methods measurement as a reference. The chambers 

10X5-6M-3 s/n 8590 and 10X5-6M s/n 8!'>8 have been acquired with the secondary 

standard concept: without electronics associated to the Radcal electrometer, and with a 

triaxial and coaxial conectors. 

The original design of the chamber Radcal 20X5-6M s/n 20700 was changed. The 

original eletronic circuit that was used in the RADCAL electrometer was eliminated, and 

one conector BNC was adapted to obtain the leading as well as an other plug conector for 

high voltage source input. After the modification this chamber was considered as a 

secondary standard of the LNMRI/IRD/CNI-N and received the first calibration certificate 

in 1996 (PTB 1996). 

The chamber Radcal 10X5-6M s/n 8220 is conected to the Radcal electrometer. Its 

calibraton factors is shifted in relation to other chambers used in these comparison, because 

its factor was determined with the associated electrometer. The Radcal electrometer used 

was calibrated (Guerra 2001) and the final calibration factors was obtained at the same 

units as the othes chambers used in this comparison. 

The calibrations factors for PTB and I A E A Dosimetry Laboratory were established 

at the enviromental reference conditions using as a reference temperature, T = 20.0°C, and 

as a reference atmospheric pressure, P = 101.325 kPa. FDA correction factors were 

established at the enviromental reference conditions using as reference temperature, T -

22.0°C, and the same reference atmospheric pressure as used for PTB and IAEA at, P = 

101.325 kPa. 

During the comparison, the enviromental reference conditions followed the same as 

at PTB and IAEA, therefore the FDA corrections factors should be corrected. The leakage 

current measurement has to be corrected at the each results. 

The result of thise comparison for the secondary standard ionization chamber in 

simulated mammography radiation beam qualities is obtained by comparing them with the 

standard reference chamber using the substitution method summarized as follows. The 

chamber was placed at the calibration point at centre of the beam and a set of readings was 
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taken; the other chamber then replaced it and a similar set of readings was taken. Both 

chambers were positioned at the centre of the x-ray beam at the reference focus-to-

chamber distance of 1000 mm. The transmission monitor chamber was used to compensate 

for variations in the output of the x-ray tube, which are normally negligible when high 

frequency generators are used (Peixoto and do Almeida 2001). 

The result of the inter-lab oratory comparison held at the LNMRJ/IRD/CNEN is 

presented in figure 2 and 3, and at the IPEN/CNEN is presented in figures 4 and 5. The 

figures show the individual deviations, d;, between the reference standard chamber selected 

for this work and the other secondary standard chambers as spected for non-attenuated and 

attenuated beams. 

The results of the comparison showed consistency, but three results obtained at 

IPEN/CNEN comparison had to apply the consistency criterium, as following: 

For the chamber Radcal 10X5-6m s/n 8220 at the HVL - 0.52 mm Al: 

£ = 0,0104-0,0089 = 3 g 

0 , 5 2 2-^/(2,028x 10 4 ) 2 + (8 ,9x l0~ 5 ) 2 

For the chamber Radcal 10X5-6m s/n8220 at the HVL = 0.56 mm Al: 

„ 0,0170-0,0158 ^ 
Eo,56 = i . =r7 = 1 , 6 3 

2v(3,315xl0 ' ) 2 + ( l , 5 8 x l 0 " 4 ) 2 

For chamber Radcal 10X5-6m s/n8220 at the HVL = 0.58 mm Al: 

E 0 i t - , 0 .0?!'-0.0226 = 0 ; 5 Q 

2^(4,505 x 10 " : ) 2 + (2,26x 10" 4 ) 2 

In order to summarize the recommended method of uncertainty estimation, table 4 

shows basic sources of uncertainties typically related to the inter-laboratoiy comparison of 

a mammography ionization chamber held at LNMRI/IRD/CNEN and IPEN/CNEN. 

5. Conclusion 

The inter-laboratory comparison intends to maintain the traceability chain to the 

point of realization of the SI units, and maintain a quality program to assure a total 

measurement uncertainty that will meet the requirements. 
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The inter-laboratory comparison of secondary standard ionizing chamber was of 

great benefit to all participants of the calibration system. It is the first national inter-

laboratory comparison promoted by the National Metrology Institutes in the field of 

mammography range carried out according to the recomendations of CIPM (1999). It 

therefore allowed the study of different a.pproaches to the evaluation of preliminary 

reference values. 

The conclusions arised by this inter-lahoatory comparison are showed below: 

The energy fluence obtained in the x-ray unit by use a tungsten anode with a 

molybdenum filter, that have a k-edge in 2 0 . 0 0 keV, is appropriate for calibration setups at 

the mammography range between 20 to 50 kV, as implemented in LNMRI/IRD/CNEN and 

IPEN/CNEN 

The inter-laboratory comparison in I.NM1U/IRD/CNEN shows the consistency for 

non-attenuated and attenuated beams. All measurement results and its uncertainties are in 

this the distributions limits required. 

The inter-laboratory comparison in IPEN/CNEN shows the consistency for non-

attenuated beams, include the respective uncertainties. For attenuated beams, was observed 

preliminarly in the plot, three suspect values at HVLs 0.52 mm Al, 0.56 mm Al and 0.58 

mm Al. They didn't show the consistency with the reference using the normalized 

deviation method, E;, and it was observed values of 3.37, 1.63 and 0.49 for the suspect 

values respectively. The connsitent analyses conclude that the values at the HVL's 0.52 

mm Al and 0.56 mm AI should be excluded but the value at the HVL 0.58 mm Al should 

be accepted. 

All values obtained for the inter-laboratory comparison and their uncertainties at both 

instituitions are consistent for a secondary s t a n d a r d instrument. 

The inter-laboratory comparison also confirmed that if the calibration is performed 

using the electrometer and ionization chamber together as a unique instrument, the 

expanded uncertainty is greater than if the set of measurements is made with them as 

separate instrument. 

Next step we will revised the calibration procedure, including a repeat os the inter-

laboratory comparison every two years. 
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Table 1 : Qualities used at the inter-laboratory comparison from LNMRI/1RD/CNEN and 
IPEN/CNEN. Both National Instiutes vave a tungsten anode and plus 0.060 mm Mo of the 
additional filtration. 

HVL (mm Al) Code Voltage (kVp) Laboratory 

0.28 RXM20 20 IPEN 
0.32 RXM23 23 1PEN 

0.33 RXM25 25 IPEN 0.33 
W60Mo23 23 LNMRI 

0.34 RXM28 28 IPEN 

0.35 RXM30 30 IPEN 0.35 
W60Mo25 25 LNMRI 

0,36 W60Mo28 28 LNMRI 

0.37 W60Mo30 30 LNMRI 0.37 
RXM32 32 IPEN 

0.38 RXM35 35 IPEN 
0.41 \V60Mo35 35 LNMRI 
0.52 RXM20x 20 IPEN 
0.56 RXM23x 23 IPEN 
0.57 W60Mo23x 23 LNMRI 

0.58 W60Mo25x 25 LNMRI 0.58 
RXM25x 25 IPEN 

0.61 RXiVl28x 28 IPEN 
0.63 W60Mo28x 28 LNMRI 
0.67 RXM30x 30 IPEN 
0.69 W60Mo30x 30 LNMRI 
0.70 RXM32x 32 IPEN 
0:86 RXM35x 35 IPEN 
0.91 W60Mo35x 35 LNMRI 

file:///V60Mo35
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Table 2: Calibration coefficient and its uncertainties at the network chambers. 

HVL Beam Dosimetry Calibration coefittent(mGy/nC) 
(mm Al) Code Laboratory 10X5-6M-

3 s/nS590 
20X5-6M 10X5-6M 
s/n20700 s/n8468 

10X5-6M 
s/nS220 

1.6% • 1,4% 1.6% 3 .0% 
( k - 2 ) (k=2) ( I r f ) (k=2) 

0.224 MV 20 PTB/1999 4.715 
0.272 MoMo-23 IAEA/2000 4.756 4.732 
0.282 M V 2 5 PTB/1999 4.710 
0.297 MoMo-25 IAEA/2000 4.752 4.727 
0.30 Mo/Mo25 FDA/2000 4.735 

0.317 M V 2 8 PTB/1999 4.706 
0.328 MoMo-28 IAEA/2000 4.750 4,724 
0.33 Mo/Mo28 FDA/2000 4.688 

0.337 M V 3 0 PTB/1999 4.701 
0.348 MoMo-30 IAEA/2000 4.747 4.722 
0.35 Mo/Mo30 FDA/2000 4.675 

0.374 MV35 PTB/1999 4.706 
0.38 Mo/Mo35 FDA/2000 4.653 

0.382 MoMo-35 IAEA/2000 4.745 4.722 
0.39 Mo/Mo35 FDA/2000 

0.403 MV 40 PTB/1999 4.696 

0.440 M V 5 0 PTB/1999 4.692 0.440 
Rh/Rh30 FDA/2000 4.670 

0.450 M H 2 0 PTB/1999 4.686 
0.51 Rh/Rh35 FDA/2000 4.655 
0.56 Mo/Mo25x FDA/2000 4.555 

0.580 MH 25 PTB/1999 4,686 
0.582 MoMo-25x IAEA/2000 4 744 4.714 
0.60 Mo/Mo28x FDA/2000 4.655 

0.611 MoMo-28x IAEA/2000 4.774 4.733 
0.63 Mo/Mo30x FDA/2000 4.663 

0.663 MoMo-30x IAEA/2000 4,762 4.730 
0.670 M H 3 0 PTB/1999 4.695 
0.699 MoMo-35x IAEA72000 4.764 4.737 
0.749 M H 3 5 PTB/1999 4.714 
0.81 Rh/Rh30x FDA/2000 4.639 

0.825 M H 4 0 PTB/1999 4.714 . 
0.85 Mo/Mo35x FDA/2000 4.665 
0.90 Rh/Rh35x FDA/2000 4.670 

0.968 M H 5 0 PTB/1999 4.714 



Rastreabilidade e Controle de Qualidade em Mamografia 
J. G. P. Peixoto ' 115 

Table 3: Technical specifications of the plane parallel ionization chambers used in this 
work in mammography. 

Type Model s / n Volume 
(cm 3) 

Windown Laboratory 

Radcal 10X5-6M-3 8590 6,0 
0,7 mg/cm poliéster 

LCR 1 

metalizado 
Radcal 10X5-6M 8468 ó,0 0,7 mg/cm poliéster LNMRI 2 

metalizado 
Radcal 20X5-ÖM 20700 6,0 0,7 mg/cm poliéster LNMRI 2 

metalizado 
Radcal 10X5-6M 8220 6,0 0,7 mg/cm 2 poliéster IPEN 3 

metalizado 
1 Laboratório de Ciências Radiológicas - LCR/DBB/IBRAG/UERJ 

2 Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes - LNMRI/IRD/CNEN 
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN / CNEN 



Rastreabilidade e Controle de Qualidade em Mnmografia 
J. G. P. Peixoto ' 116 

Table 4: Basic estimated uncertainty analysis for inter-laboratory comparison of 
mammography chambers held at the dosimetry laboratory of LNMRI/IRD/CNEN and 
IPEN/CNEN. 

Source of uncertainty T y p e A ( % ) TypeB(%) 

a. Factors influencing both dosimetric calibration systems: 
a.l. Leakage 
a.2. Positioning 
a.3. Air density (k-r.p) 
a.4. Field homogeneity 
a.5. Difference in x-ray spectra 

Combined standard uncertaint 

b. Factors influencing the secondary standards: 

b.l. Radcal 10X5-6M-3 n/s 8590 
b.l .L Uncertainty 
b.l.2. Repetible 
b.1.3. Energy dependence 
b.2. Radcal 20X5-6M n/s 20700 
b.2.1. Uncertainty 
b.2.2. Repetible 
b.2.3. Energy dependence 
b.3. Radcal 10X5-6Mn/s 8468 
b.3.1. Uncertainty 
b.3.2. Repetible 
b.3.3. Energy dependence 
b.4. Radcal 10X5-6M n/s 8220 
b.4.1. Uncertainty 
b.4.2. Repetible 
b.4.3. Energy dependence 

Expanded uncertainty of the chamber Radcal 10X5-6M-3 
n/s 8590 

0,4 

0,45 

0,5 

0,9 

0,47 % 

0,0 
0,02 
0,1 

0,01 
0.46 

0,8 

0,14 

0,7 

0,09 

0,8 

0,09 

1,5 

0,75 

2,0 % 

Expanded uncertainty of the chamber Radcal 20X5-6M n/s 
20700 

Expanded uncertainty of the chamber Radcal 10X5-6M n/s 
8468 

Expanded uncertainty of the chamber Radcai 10X5-6M. n/s 
8220 

1,9% 0 / a 

2,1 % o/„ a 

3,9 % o/„ d 

" The value of the relative uncertainty was declare as na standard uncertainty of the measurement 
multiply by coverage factor (k=2) for a 95,45 %co]ifidcnlc level, 
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IX. 4. Calibration coefficient or factor; VIM proposal. 

The radiation dosimetry calibration issue 

In ionizing radiation dosimetry, the measurement of ionization current using a cavity 

ionization chamber is used to derive the measurand required, for example absorbed dose 

(Gy). Thus, the quantity realized by the standard is the absorbed dose with the unit gray, 

but the measuring instrument usually indicates charge (C). Consequently, the result of this 

calibration is a conversion from the indicated quantity to the measurand required. This 

conversion is usually expressed in terms of submultiples of Gy C _ I and, following the 

recommendation of the ISO, would be described as a calibration coefficient. 

Sometimes, the ionization chamber is an integral part of the measuring instrument 

and the indication is already in terms of the measurand required, the absorbed dose (Gy). 

In this case, the calibration results in a correction to be applied to the measurement 

indication and, following the recommendation of the ISO, this dimensionless correction 

would be described as a calibration factor. 

Currently, the BIPM, the IAEA and the NIST follow this notation. 

Proposal to modify the definition on p; \ g c 48 of the VIM 

6.11 (6.13) 

calibration 

set of operations that establish, under specified conditions, the relationship between 

values of quantifies indicated by a measuring instrument or measuring system, or values 

represented by a material measure or a reference material, and the corresponding values of 

the measurand realized by the standards 

NOTES 

1. The result of a calibration permits either 

(i) the assignment of values of measurands to the indications, in which case the result 

is a calibration coefficient or a set of these, that converts the quantity indicated 

to that of the measurand, or 



Rastreabilidade e Controle de Qualidade em Vlamografía 
J. G. P. Peixoto 123 

(ii) the determination of corrections with respect to indications, in which case the result 

is a calibration factor, or a set of these, that corrects the indicated value of the 

quantity. 

Consequently, a calibration coefficient is expressed as the ratio of the 

measurand per unit indicated, whereas a calibration factor is dimensionless. 
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