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RESUMO 

De acordo com os princípios da proteção radiológica, as práticas que envolvem 

radiações ionizantes devem ser planejadas e executadas de modo que os valores de 

doses individuais, o número de pessoas expostas e a probabilidade de exposições 

acidentais sejam tão baixos quanto razoavelmente exequíveis. Para tanto, faz-se 

necessário que na execução da dosimetria das radiações sejam utilizados medidores 

confiáveis de grandezas dosimétricas. Esta confiabilidade depende não só da calibração 

do medidor, mas também do seu desempenho em detenninadas condições de teste. A 

Intel1lational Standardization Organization (ISO), com o objetivo de promover a 

padronização e a coerência metrológica intel1lacional, estabeleceu conjuntos de feixes 

de raios X de referência para calibração e testes de dosímetros, cuja implantação nos 

laboratórios de metrologia deve atender a requisitos técnicos específicos. Em baixas 

energias existem especificidades que precisam ser consideradas tanto na implantação 

dos feixes de referência quanto na sua utilização em calibração e testes. O presente 

trabalho faz uma análise dos procedimentos e critérios de implantação das radiações de 

referência ISO 4037, em baixas energias. Foram realizados experimentos que 

pennitiram cálculos de parâmetros de caracterização dos feixes de referência do 

Laboratório de Calibração de Dosímetros do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia 

Nuclear (LCD/CDTN). Altel1lativas às metodologias usuais de detenninação da camada 

semirredutora foram estudadas. Espectros de feixes de referência foram simulados por 

meio de softwares c comparados com espectros medidos experimentalmente. Condições 

climáticas distintas foram reproduzidas em laboratório para análise dos seus efeitos 

sobre os parâmetros dos feixes. Incertezas em relação às medidas de parâmetros de 

implantação foram avaliadas. Os feixes de baixa energia, de acordo com os critérios da 

nonna ISO 4037, foram considerados implantados, pennitindo a revisão dos valores dos 

coeficientes de conversão de kerma no ar para grandezas operacionais de proteção 

radiológica. 



ABSTRACT 

According to the radiological protection principies, practices involving ionizing 

radiation must be planned and carried out under the guarantee that the values of 

individual doses, the number of people exposcd to radiation and the probability of 

accidental exposures are as low as reasonably achievable. Therefore, radiation 

dosimctry is rcquircd to be done with reliable instruments designed for measuring 

dosimetric quantitics. The reliability ofthe dosimetry depends on both the calibration of 

lhe dosimeter and its proper performance under certain test conditions. The Intemational 

Standardization Organization (ISO), in order to promote intemational standardization 

and metrological coherency, established seIs of reference X-ray beams for dosimeter 

calibration and typing-test; they are expected to be implemented in metrology 

laboratories in compliance with specific technical requirements. At low energies there 

are specific requirements that need to be considered in both the implementation of the 

reference beams and their use in calibration and testing. The present study is an analysis 

of thc procedures and cri teria for ISO 4037 reference radiation implementation, at low 

energies. In the Dosimeter Calibration Laboratory of the Development Center of 

Nuclear Technology (LCD / CDTN), experiments were performed for determining the 

X-ray reference radiation parameters. Altematives to the usual methods for half-value 

laycr determination were studied. Spectra of reference beams were simulated with 

software and compared with experimental measurements. Different climatic conditions 

were reproduced in the Laboratory for analysis of its influence on the determination of 

the beam parameters. Uncertainties in the measurements of studied parameters were 

cvaluated. According to the ISO 4037 criteria, the low energy X-ray beams were 

considered to be implemented; they allowed the determination of the conversion 

cocfficients from air kenna to the operational radiation protection quantities. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com os princípios da proteção radiológica, as práticas que envolvem 

radiações ionizantes devem ser planejadas e executadas de modo que os valores de 

doses individuais, o número de pessoas expostas e a probabilidade de exposições 

acidentais sejam tão baixos quanto razoavelmente exequíveis. Para estas finalidades, a 

boa execução da metrologia das radiações ionizantes é fundamental sendo necessária a 

utilização de detectores confiáveis. 

A confiabilidade metrológica de um instrumento medidor de grandezas 

dosimétricas (dosímetro) baseia-se na sua calibração e desempenho, em determinadas 

condições de testes. Calibração é a detenninação quantitativa, sob condições padrão 

controladas, da indicação do dosímetro em função do valor da grandeza de interesse; os 

testes de desempenho objetivam a detenninação quantitativa da variação da indicação 

do instrumento em relação a um medidor padrão, podendo ser para uma detenninada 

faixa de energia, para um tipo de radiação, para as condições elétricas e ambientais 

(IAEA,2000). 

A lnternational Electrotechnical Commission (IEC) estabeleceu qualidades de 

feixes de raios X para radiodiagnóstico que são seguidas por muitos laboratórios de 

calibração (IEC,2005). 

A lnternational Standardization Organization (ISO) estabeleceu quatro séries de 

raios X filtrados de referência, especificamente para calibração e testes de desempenho 

de dosímetros: as séries L e H respectivamente de baixa e alta taxa de kenna no ar, a 

série N de espectro estreito e a série W de espectro largo. A caracterização dos feixes de 

raios X de referência é feita pela determinação dos parâmetros: camada semirredutora, 

energia média, resolução espectral, tensão do tubo e filtrações. A implantação de um 

feixe de raios X de referência ISO em laboratórios de metrologia é um procedimento 

que visa reproduzir feixes cujos parâmetros aproximem-se, dentro de limites, dos 

valores de caracterização definidos por norma específica. (ISO, 1996) 

Existem diferenças intrínsecas entre os equipamentos de raios X instalados nos 

laboratórios metrológicos e, por isso, máquinas de raios X com filtrações e tensão do 

tubo idênticas podem apresentar diferenças paramétricas importantes entre os feixes 

produzidos. Por esta razão, ajustes devem ser feitos para que os parâmetros de 
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caracterização possam ser alcançados e, consequentemente, sejam reproduzidos os 

feixes de referência desejados. A norma ISO 4037-1 permite que, em alguns casos, seja 

ajustado o valor da tensão do tubo, mas não estabelece limites para estes ajustes; 

embora não expressamente autorizado, ajustes de filtração adicional são usualmente 

empregados para a mesma finalidade (BAPTISTA NETO,2008). 

Nos procedimentos de implantação são exigidos cuidados em relação ao sistema 

de detecção, à pureza dos filtros empregados, à boa geometria da instalação, à 

colimação adequada do feixe, além da confiabilidade metrológica de todos os 

instrumentos utilizados nas medidas. 

Para os raios X produzidos em tubos cuja tensão não supere 30 kV, a atenuação 

do feixe produzida pela camada de ar entre o foco e o detector precisa ser considerada e, 

embora a nornla ISO 4037 não fixe condições climáticas de referência, a influência 

destas deve ser estudada. 

Em alguns países, tem sido fortemente recomendada a realização periódica de 

testes de desempenho de dosímetros. B6hm (1999) demonstra a importância da 

existência dos campos padronizados de radiação para calibração e testes de desempenho 

e apresenta as radiações ISO definidas na nonna 4037 para essas finalidades. Boziari e 

Hourdakis (2007) deixam clara a importância da série ISO 4037-N, implantada em 

equipamento de raios X Pantak 320, usada no estudo da dependência energética de 

dosÍmetros. Alves et aI. (20 I O) relataram uma recomendação técnica da comissão 

européia para implementação de diretivas relacionadas com a monitoração individual 

de radiações externas e, principalmente, para implementação de laboratórios nacionais 

que possam efetuar serviços de testes de desempenho e calibração, com auxilio das 

radiações de referência ISO. 

Algumas radiações de referência definidas na nonna ISO 4037 foram 

implantadas nos laboratórios brasileiros de metrologia, entretanto não há registro de que 

tenham sido implantadas de forma completa, principalmente os feixes de baixa energia, 

o que pode representar limitações na realização de testes de desempenho de dosímetros. 

Embora não exista legislação que obrigue a realização de testes mais completos, 

há, no Brasil, a recomendação do Comitê de Avaliação de Serviços de Ensaio e 

Calibração - CASEC - da utilização das radiações de referência ISO em testes de 

desempenho e calibrações. Paralelamente, há um projeto que visa implantar, no 

Laboratório de Calibração de Dosímetros do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia 

Nuclear (LCD/CDTN), instalações e procedimentos para caJibração e ensaios de 
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desempenho de dosímetros com a utilização das radiações de referência X e gama 

estabelecidas pela norma ISO 4037. 

As grandezas operacionais equivalente de dose ambiente e equivalente de dose 

pessoal podem ser obtidas por conversão da taxa de kerma do ar, medida no ponto de 

interesse, utilizando-se os respectivos coeficientes de conversão, específicos para cada 

energia. Para energias inferiores a 40 keV, a relação entres estas grandezas evidencia 

uma grande sensibilidade dos valores dos coeficientes de conversão com a energia, 

tornando-se crítica a sua utilização. Para feixes de raios X filtrados, portanto não 

monoenergéticos, há um agravante, uma vez que os valores dos coeficientes dependerão 

da distribuição espectral do feixe. Sabe-se que existem diferenças espectrais importantes 

em feixes padronizados, mesmo se produzidos em condições consideradas adequadas, 

portanto, os valores dos coeficientes de conversão para cada feixe de raios X de 

referência, usados internacionalmente (IAEA, 2000), podem não traduzir a realidade do 

feixe implantado em laboratório específico. A nonna ISO 4037-4 sugere que, para cada 

feixe padronizado, sejam detern1inados os respectivos coeficientes de conversão em 

procedimento que considere a distribuição espectral. 

1.1 Objetivos 

O presente trabalho tem como objetivo geral, estudar os procedimentos para 

determinação dos parâmetros de caracterização das radiações X de referência de baixas 

energias, definidos pela norma ISO 4037. 

São objetivos específicos: 

1. Investigar a viabilidade da implantação das radiações filtradas de referência 

ISO 4037, de baixas energias, no equipamento de raios X Pantak Seifert 

ISOVOL T 320 do LCDICDTN 

2. Avaliar a confiabilidade do uso do software Xcomp5r na simulação de 

espectros de feixes de raios X. 

3. Investigar a influência das condições climáticas nas medidas dos parâmetros 

de caracterização para os feixes de referência de baixa energia. 

4. Investigar a existência de novas fontes de incerteza das medições nos ensaios 

com baixas energias. 
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5. Detenninar os coeficientes de conversão da grandeza taxa kenna no ar na 

grandeza operacional equivalente de dose ambiental - H* (10) - para os feixes 

de raios X de referência N 25, N 30 e L 30, específicos para o LCD/CDTN. 

2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1 Radiações X de Referência 

Para atender às finalidades da do simetria, algumas organizações de padronização 

definiram feixes de raios X de referência. Um feixe de referência reproduzido em 

laboratórios de metrologia deve apresentar, em relação ao padrão, similaridades 

metrologicamente aceitáveis de seus efeitos, quer seja na indicação dos dosímetros, 

quer seja na qualidade de imagens em sua utilização na radiologia diagnóstica. Os 

raios X de freamento (Bremsstrahlung) têm espectro contínuo (TURNER, 2007), ou 

seja, no processo de produção dc raios X são gerados fótons de energias cujos valores 

se distribuem continuamente entre limites. Espectro é a função que define esta 

distribuição e sua fonna depende dos fatores físicos. 

Embora a espectrometria forneça as infonnações mais importantes sobre um 

feixe de raios X, não há registros da sua utilização como critério de padronização. Em 

tennos práticos, as características de um feixe de raios X dependem da tensão do tubo, 

da natureza e da espessura da filtração e das propriedades do alvo (ISO, 1996). Não há 

uso direto destes fatores e, para fins de padronização, são definidos os parâmetros: 

camadas semirredutora, coeficiente de homegeneidade, energia média, resolução 

espectral, tensão do tubo e filtrações, que relacionam grandezas de conceito simples e 

podem ser adequadamente medidos. 

2.1.1 Camada Semirredutora 

A camada semirredutora (CSR) é definida como a espessura de um material 

expccífico que atenua o feixe de radiação a um nível tal que a taxa de kenna no ar seja 

reduzida à metade do seu valor original. Nesta definição, consideram-se excluídas toda 

a radiação espalhada ou qualquer outra não presentes no feixe primário (ISO, 1996). 
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Como decorrência direta da definição de primeira camada semirredutora, a segunda 

camada semirredutora é a espessura do material que, adicionado à primeira, reduz a 

taxa de kenna no ar para a quarta parte do valor original. Pela natureza polienergética 

dos feixes de raios X e a consequente dificuldade na construção de modelos 

satisfatórios, puramente teóricos, as camadas semirredutoras são geralmente obtidas 

experimentalmente. 

2.1.2 Coeficiente de Homogeneidade 

° coeficiente de homogeneidade, h, é definido pela razão entre a primeira e a 

segunda camada semirredutora (ISO, 1996), isto é: 

h = l' CSR 

2ªCSR 
( 2.1) 

Considerando que um feixe de raios X ao atravessar um material absorvedor 

pode perder parte dos seus fótons de baixa energia, conclui-se que o feixe emergente 

tende a ser mais penetrante que o feixe incidente e, portanto, a segunda camada 

semirredutora tende ser maior que a primeira e, pelo mesmo motivo, o coeficiente de 

homegeneidade menor que a unidade. Para feixes muito filtrados, as camadas 

semirredutoras se aproximam, fazendo o coeficiente de hoemogeneidade próximo da 

unidade. 

2.1.3 Energia Média 
A energia média dos fótons ou simplesmente energia média é definida pela 

razão: (ISO,1996) 

J: Emax <I> EdE E o E 

J: Emax <I> dE 
o E 

(2.2) 

A equação 2.2 dá a média ponderada das energias que compõem o espectro, 

onde o peso de ponderação é a fluência dos fótons primários da radiação. A medição da 

energia média de um feixe de raios X pode ser feita por meio da análise dos dados da 

espectrometria. 
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2.1.4 Resolução Espectral 

A resolução espectral é a razão expressa em porcentegem definida pela fórmula: 

([SO,1996) 

R
E 

= 6E 100 
E 

(2.3) 

sendo b.E, a largura do espectro que corresponde a metade da máxima ordenada. Os 

feixes mais filtrados terão resolução menores que os menos filtrados. 

2.1.5 Tensão do Tubo 

A tensão do tubo é a diferença de potencial aplicada entre anodo e catodo. 

Embora seja considerada continua pela forma de sua geração nos equipamentos de raios 

X, a tensão do tubo tem sempre uma componente altemada. A razão entre as 

componentes altemada e contínua da tensão define o fator de ondulação ou fator de 

ripple; o conhecimento do fator de ondulação é importante na caracterização do feixe, 

uma vez que podem existir diferenças espectrais relevantes em feixes de raios X com 

fatores de ondulação diferentes. Nos equipamentos de potencial constante, a fator de 

ondulação é pequeno e pode ser desprezado. 

Em termos percentuais, o fator de ondulação é definido pela expressão 2.4 

(ISO,1996): 

Fo = Umax- Um in 100 
Umax 

(2.4) 

onde os valores de Umax e Umin são respectivamente, o maior e o menor valor que a 

tensão do tubo, considerada flutuante, assume durante as operações. 

2.1.6 Filtração 

2.1.6.1 Filtração Inerente 

A filtração inerente é a filtração pré-existente do equipamento de ralOS X, 

constituída basicamente pelo óleo do sistema de refrigeração e pela janela do tubo por 

onde emerge o feixe de raios X. Uma vez que há dependência entre os coeficientes de 

atenuação, tanto do óleo de refrigeração quanto da janela do tubo, com a energia do 

feixe gerado, o valor da filtração inerente também dependerá da tensão aplicada ao tubo. 
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Há procedimentos para detenninação da filtração inerente em função da prImeIra 

camada semirredutora do equipamento, obtida a 60 kV, em termos de filtros de 

alumínio de alta pureza (TAYLOR, 1959; ISO, 1996). 

2.1.6.2 Filtração Adicional 

Além da filtração inerente de cada equipamento de rmos X, filtros são 

adicionados ao feixe para obtenção de um padrão. Os filtros em geral são aplicados à 

saída da janela do tubo, por onde emergem os raios X gerados e devem ter área 

suficicnte para a cobertura do campo, além de alta pureza e espessura bem definidas. A 

filtração total é, portanto, a soma das filtrações adicional e inerente (ISO, 1996). 

Os filtros adicionados aos equipamentos de raios X modelam os feixes 

eliminando fótons de baixa energia. Os parâmetros de caracterização de um feixe de 

raios X são modificados com a alteração da espessura ou do material do filtro. O poder 

de absorção de cada elemento mistura ou composto fica bem determinado pelo 

coeficiente de atenuação linear (Jl), que é definido como a probabilidade de um 

detem1inado fóton ser absorvido, por unidade de comprimento, por qualquer um dos 

principais processos de interação de fótons com a matéria: efeito fotoelétrico, 

espalhamento Compton ou formação de pares (TURNER, 2007), ou seja: 

J1 = /lFotoelétríco + f.1compton + flFormação de pares (2.5) 

Sabe-se que a probabilidade de ocorrência de cada processo depende da energia 

do fóton e do número atômico do material absorvedor. O coeficiente de atenuação linear 

Jl é, portanto uma característica de cada material absorvedor. 

Embora seja característico de um elemento, composto ou mistura, o coeficiente 

de atenuação linear varia com a densidade (p). Portanto, o tabelamento dos dados 

experimentais, ou obtidos em simulações, da capacidade de absorção dos materiais é 

feito em termos de coeficiente de atenuação mássico. O coeficiente mássico é a razão 

entre o coeficiente linear de um absorvedor e a sua densidade, ou simplesmente JlI p. 

A Figura I mostra o gráfico logarítmico-linear do coeficiente de atenuação 

mássico do cobre em cm2/g, em função da energia do fóton incidente, em MeV. 
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Figura 1 Coeficiente de atenuação mássico do cobre cm função da energia do fóton 

Fonte: (NIST, 2012) 

2.2 The International Organization for Standardization (ISO) 

A ISO (International Organization for Standardization) é o principal editor de 

padrões internacionais do mundo. A ISO é uma rede de institutos nacionais de 

padronização de 163 países, com secretaria central em Genebra, na Suíça, que é 

responsável pela coordenação do sistema. Embora não seja governamental, faz uma 

ponte entre os setores público e privado. Por um lado, muitos dos seus institutos 

membros fazem parte da estrutura governamental de seus países, ou são controlados por 

seu governo, já outros membros têm suas raízes exclusivamente no setor privado. Por 

ter sido criada por parcerias nacionais das associações industriais, a ISO pennite 

consenso em soluções que atendam tanto as necessidades dos negócios quanto as 

necessidades mais amplas da sociedade (ISO, 2012). 
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2.2.1 A Norma ISO 4037 

A Nonna ISO 4037, Radiações de Referencia, Gama e X, para Calibração e 

Detenninação da Resposta Energética, em Dosímetros e Medidores de Taxas de Dose, 

foi elaborada em quatro partes: 

• ISO 4037-1: Especifica as características e os métodos de produção de 

radiação X e radiação gama de referência para calibração de dosímetros (em 

nível de radioproteção) e medidores de taxa de dose, para taxas de kerma no ar 

variando entre 10 IlGy.h-1 e 10 Gy.h- I (ISO, 1996). 

• ISO 4037-2: Dispõe sobre a dosimetria para proteção radiológica para energias 

nas faixas de 8keV até 1,3 MeV e de 4MeV até 9MeV (ISO, 1997). 

• ISO 4037-3: Trata especificamente da calibração de dosímetros, tanto pessoais 

quanto de área e de sua resposta energética e angular (ISO, 1997). 

• ISO 4037-4: Define aspectos específicos para os feixes de baixas energias (ISO, 

2(04). 

A implantação de um feixe de rmos X de referência em laboratórios 

metrológicos, nos tennos da norma ISO 4037-1, é um procedimento que exige ajustes 

nos sistemas geradores de raios X, nonnalmente em tensão ou filtração, para que os 

parâmetros de caracterização definidos no item 2.1 se aproximem, dentro de limites, dos 

padrões definidos. 

São definidos quatro intervalos de energia das radiações de referência mostrados na 

tabela I. 

Intervalo 

7 keV a 250 kcV 
8 kcV a 100 keV 

600 kcV a 1,3 MeV 

4 MeVa 9 MeV 

Tabela 1 Energia dos feixes padronizados ISO 4037 

Tipo de radiação 

Radiação X continua e filtrada c radiação gama do Americio 241 
Radiação X de fluorescência 

Radiação gama emitida por radionuclídeos 

Radiação gama produzida por aceleradores e reatores 
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2.2.1.1 Séries das Radiações de Referência Filtradas ISO 4037 

A nonna ISO 4037-1 estabeleceu as séries Low (L), Narrow (N), Wide (W) e High 

(H) de raios X de referência filtradas, cuja produção sujeita-se à obediência dos 

seguintes critérios: 

• Para todas as séries o potencial do tubo deverá ser medido sob carga, 

• Em todas as séries, as camadas semirredutoras deverão ser medidas a I m de 

distancia do foco, Para a série L, nas três energias mais baixas e para a série N 

nas cinco energias mais baixas, a filtração recomendada é I mm de berilio, 

entretanto, outros valores de filtração inerente podem ser usados desde que 

energia média fique dentro de ± 5 % e a resolução dentro de ± 15 % dos valores 

fornecidos pela tabela, 

• Para as demais energias das séries L e N e, para todas as energias das séries W e 

H, a filtração total consiste da filtração inerente ajustada para 4 mm de aluminio 

mais a filtração adicional. 

• Para a série de alta taxa de kenna as radiações de referência são especificadas 

apenas pela primeira camada semirredutora e pelo potencial do tubo, 

As tabelas de 2 a 5, fornecem os valores dos parâmetros de caracterização das 

séries L, N, W e H , respectivamente, 

Tabela 2 Séric dc Baixo Kcrma no Ar (L) 

Energia média (E) Resolução Tensão Filtração adicional (mm) I'CSR 
(kcV) (%) do Tubo (mm) 

(kV) 

Pb Sn Cu AI 

8,5 - 10 0,3 O,05SAI 

17 21 20 2,0 0,42 AI 

26 21 30 0,18 4,0 1,46 AI 

30 21 35 0,25 2,20 AI 

48 22 55 1.2 0,25 Cu 

60 22 70 2,5 0,49 Cu 

37 22 100 2,0 0,5 1,21 Cu 

109 21 125 4,0 1.0 2,04 Cu 

149 18 170 1,5 3,0 1,0 3,47 Cu 

185 18 210 3,5 2,0 0,5 4,54 Cu 

211 18 240 5,5 2,0 0,5 5,26 Cu 



Energia média (E) 
(keV) 

8 

12 
16 
20 
24 
33 
48 
65 
83 
100 
118 
164 
208 

250 

Energia Média E 
(keV) 

45 
57 

79 

104 

1 37 

173 

20S 

Tabela 3 Série de Espectro Estreito (N) 

Resolução Potcncial do Filtração Adicional (mm) 

Re (%) 

28 

33 
34 
33 
32 
30 
36 
32 
28 
27 
37 
30 
28 
27 

Resolução 
% 

48 
55 

51 

56 

57 

56 

57 

I 

i 

tubo (kV) Pb Sn 

lO 

15 
20 
25 
30 
40 
60 
80 
100 
120 1,0 
150 2,5 
200 1,0 3,0 
250 3,0 2,0 

300 5,0 3,0 

Tabela 4 Série de Espectro Largo (W) 

Potencial do 
Tubo (kV) 

60 
80 

110 

150 

200 

250 

300 

! 

Filtração 
Adicional (111m) 

Sn 

1,0 

2,0 

4,0 

6,5 

Cu 

0,3 
0,5 

2,0 

Cu 

0,21 
0,6 
2,0 
5,0 
5,0 

2,0 

I 

, 

! 

Tabela 5 Série de Alta taxa de Kerma no Ar (H) 

Potencial do Tubo (kV) 

lO 

20 

30 

60 

100 

200 

250 

280 

300 

l' CSR 

AI Cu 

0,04 

0,11 

0,35 

2,4 0,077 

0,29 

1,7 

2,5 

3,4 

3.4 

AI 

0,131 

0,531 
1,031 
2,031 
4,031 

I'CSR 
(mmAI) 

0,18 
0,35 

0,6 

\,S6 

3 OS 

4.22 

5,20 

26 

1" CSR 2"CSR 

(mmL (mm) 
0,047 AI 0,052AI 

0,14 AI 0,16Al 
0,32 AI 0,37 AI 
0,66 AI 0,73 AI 
1,15 AI 1,30 AI 

0,084 Cu 0,091Cu 
0,24 Cu 0,26 Cu 
0,58 Cu 0,62 Cu 
1,11 Cu 1,17 Cu 
1,71 Cu 1,77 Cu 
2,36 Cu 2,47 Cu 
3,99 Cu 4,05 Cu 
5,19 Cu 5,23 Cu 

6,12 Cu 6,15 Cu 

2'CSR 
(mmAI) 

0,21 
0,44 

1,11 

2,10 

3,3 

4.40 

5.34 
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A Tabela 6 fornece características aproximadas da série de alta taxa de kerma no 

ar que foram retirados de SEELENTAG et ai (1979). A espessura da camada de ar, 

incluída na filtração adicional, é relevante para as radiações de baixa energia. 

Tabela 6 Características aproximadas da série de alta taxa de Kenna no ar (H) 

Potencial Filtração adicional (mm) Camada semi-redutora (mm) Energia 
do 

Primeira Segunda 
Média do 

Tubo(kV) F"'nn 

AI Cu Ar AI Cu AI Cu keV 

10 750 0,036 0,010 0,041 0,011 7,5 

20 0.15 750 0,12 0,007 0,16 0,009 12,9 

30 0,52 750 0,39 0,013 0,60 0,018 19,7 

60 3,2 750 2,42 0,079 3,25 0,11 37,3 

100 3,9 0,15 750 6,56 0,30 8,05 0,47 57,4 

200 1,15 2250 14,7 1,70 15,S 2,40 102 

250 1,6 2250 16,6 2,47 17,3 3,29 122 

280 3,0 2250 18,6 3,37 19,0 3,99 146 

300 2,5 2250 18,7 3,40 19,2 4,15 147 

2.3 Espectrometria de Fótons 

Durante muitos anos, por limitações técnicas dos detectores além de limitações 

computacionais, não foi possível a obtenção experimental de espectros de feixes de 

raios X. Avanços na capacidade computacional e na tecnologia de semi condutores, com 

melhoria sensível na resolução dos detectores, permitiram construir sistemas eficientes 

de cspectrometria. Nesses sistemas, fótons de energias distintas de um mesmo feixe de 

raios X ou gama são detectados individualmente, discriminados em energia e contados 

separadamente, fornecendo a função distribuição ou espectro. Embora feixes de raios X 

tenham espectro contínuo, o resultado experimental obtido por meio do sistema de 

espectrometria será necessariamente discreto, e a qualidade da informação fornecida 

dependente da quantidade de canais do sistema, que por sua vez dependem da 

capacidade do detector em distinguir a energia de cada fóton incidente. A figura 2 é o 

diagrama esquemático de um sistema básico de espectrometria. 
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RADIAÇÃO 

Figura 2 Diagrama esquemát ico do sistema de espectrometria 

As funções de cada bloco são: 

• Detecção: Essa função é exercida por um detector, em geral um semi condutor ou 

cintilador, em modo pulso. A detecção em modo pulso é a tranSfOnllação do 

fóton incidente no detector em um pulso elétrico. No Modo pulso, há 

proporcionalidade entre a altura do pulso e a energia depositada no detector. 

• Pré-Amplificação: Uma vez que os pulsos gerados pelos detectores são de baixa 

amplitude, há a necessidade de amplificação que é feita em duas etapas, sendo a 

primeira delas realizada nos pré-amplificadores. Os pré-amplificadores também 

promovem o casamento de impedâncias e, em muitos casos, são constituídos de 

um único transistor de efeito de campo (FET), em geral encapsulado junto com 

o detector. 

• Amplificação: A função do amplificador é aumentar o pulso, mantendo suas 

características. Uma vez que a altura do pulso é proporcional à energia, o 

amplificador deve ter resposta linear para que seja feita corretamente a 

discriminação. 

• Análise da Altura dos Pulsos: O analisador de altura de pulsos discrimina em 

energia os pulsos gerados e amplificados nos blocos anteriores. Em termos 

práticos, o analisador conta os pulsos em uma faixa de alturas e totaliza a 

contagem em um canal. Uma vez que há proporcionalidade entre altura de pulso 

e a energia do fóton incidente no detector, o analisador fornecerá a contagem 
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relativa de fótons para cada energia, que é a função precípua do sistema de 

cspectrometria. 

• Saída: Espectro na forma de tabela ou gráfico. 

2.3.1 Espectrometria de Fótons com Detectores de Telureto de Cádmio (CdTe) 

Telureto de cádmio (CdTe) é um semi condutor dopado com cloro que apresenta 

vantagens e desvantagens em relação aos detectores de germânio e silício. Por exemplo, 

os números atômicos tanto do telúrio (52) quanto do cádmio (48) são bem mais altos 

que os de silício e germânio; esta qualidade faz do CdTe mais eficiente em termos de 

efeito foto elétrico. Além disso, o CdTc por apresentar um "bandgap" de 1 ,52 eV, 

superior tanto ao germânio quanto ao silício, tem corrente de fuga mais baixa 

pennitindo sua operação em temperaturas mais elevadas. Para alguns casos, 

principalmente em espectrometria, há necessidade de redução da temperatura e a 

consequente redução das correntes de fuga, o que pode melhorar a resolução do sistema. 

A baixa temperatura também é saudável para o funcionamento dos pré-amplificadores 

posto quc os transistores de efeitos de campo (FET), largamente utilizados nessa 

função, são menos lineares a temperaturas elevadas. Uma vez que a refrigeração dos 

detectores de CdTe pode ser mais modesta, é possível ser feita com um sistema elétrico 

de refrigeração baseados no efeito Peltier. A grande desvantagem do CdTe, em relação 

aos detectores de silício e germânio, é a baixa taxa de coleta de lacunas o que faz sua 

resolução pior que as dos principais detectores semicondutores. (KNOLL,2000) 

2.3.2 Espectromctria Simulada 

Há limitações do uso da espectrometria em taxas de contagem muito elevadas; 

este fato dificulta o levantamento espectral experimental para muitos dos equipamentos 

de raios X utilizados em radiodiagnóstico. Nestes casos, ainda é possível fazer a 

detenninação das camadas scmirredutoras, em termos de curvas de atenuação, mas os 

demais parâmetros de caracterização não podem ser medidos sem espectrometria. 

Entretanto, é possível fazer a simulação dos espectros, utilizando softwares específicos. 
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2.3.2.1 O XcompSr 

o Xcomp5r é um programa DOS desenvolvido e escrito em BASIC por 

Nowotnye Hvfer (1985). Este programa calcula espectros em intervalos de 0,5 keV 

para tensões de tubo de 20 kV a 150 kV e permite a exibição de até cinco espectros 

simultaneamente. 

A utilização do software permite calcular os espectros dentro dos limites citados 

considerando as seguintes varáveis: 

• Tensão do Tubo 

• Inclinação do Anodo 

• Distância foco-detector 

• Espessura dos seguintes atenuadores: Alumínio, cobre, berílio, chumbo, 

estanho, água e PMMA. 

O software fornece um espectro em intervalos de 0,5 ke V e calcula as camadas 

semirredutoras (CSR) em alumínio e cobre fornecendo também a energia média e 

kenna no ar em mGy. mA-lo 

2.4 Determinação dos Parâmetros de Caracterização 

2.4.1 Determinação da CSR, Aquisição e Análise dos Dados 

Para obtenção experimental do valor da CSR de um determinado feixe de 

raios X existem algumas metodologias consagradas, não só de análise como também de 

orientação na obtenção dos dados. Convencionou-se chamar de curva de atenuação, o 

gráfico da função que associa a espessura do material absorvedor à intensidade relativa 

de fótons. Esta função embora eminentemente injetora e decrescente, não tem sua forma 

analítica bem estabelecida para raios X. A idealização por meio de aproximação com 

feixes monoenergéticos é um caminho usual para obtenção experimental das CSR. Uma 

segunda opção é a construção de modelos matemáticos próprios para cada conjunto de 

dados obtidos experimentalmente. 

Generalizou-se a ideia de considerar satisfatórios os modelos de feixes mono

energéticos em condições de boa geometria, para feixes de raios X mais filtrados, uma 



31 

vez que quanto maior a espessura dos filtros, menor é a contribuição dos fótons de baixa 

energia. Consequentemente maior aproximação, em termos de espectro, a um feixc 

monoenergético. 

Para feixes monoenergéticos e em condições de boa geometria vale a expressão: 

(TURNER, 2007) 

Sendo: 

W Coeficiente de atenuação linear 

x: Espessura do material absorvedor 

lo: Intensidade do feixe incidente 

I(x): Intensidade do feixe transmitido 

e: Base do logaritmo neperiano 

Portanto: 

I 
J1. = -log(-")/a 

lo 

Fazendo: 

( 
log2 

I x) = 10/2 =} CSR = -
II 

Substituindo, (2.8) em (2.9) 

CSR = -a log2 
logUa/lol 

(2.6) 

(2.7) 

(2.8) 

(2.9) 

(2.10) 

Por meio da expressão 2.10 é possível determinar a CSR para feixes mono

energéticos com apenas duas leituras da intensidade do feixe, sendo uma delas sem 

atenuador e outra com qualquer espessura de atenuador . 

O Instituto de Radioproteção de Dosimetria (IRD/CNEN) propõe uma expressão 

para cálculo da CSR de feixes de raios X para apenas 2 leituras. Uma leitura sem 

atenuador e outra com atenuador de 3,00 mm de alumínio, nesse modelo, a camada 

semirredutora é dada por: (LACERDA, 2002) 

CSR = -3,010g2 

logU3/lol 
(2.11 ) 
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A utilização dessa metodologia implica na aceitação da hipótese que o 

comportamento de um feixe de raios X filtrado é suficientemente próximo do 

comportamento de um feixe monoenergético. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), na publicação, 

Radiodiagnóstico Médico: Desempenho de Equipamentos de Segurança" (ANVISA, 

2005), propõe o seguinte procedimento, no item destinado ao cálculo das camadas 

semirredutoras: 

• Realizar leituras utilizando filtros com valores de espessura espaçadas em no mínimo 

0,5 mm AI (Lx) 

• Realizar leituras sem adição de atenuadores (Lo) 

• Escolher entre as medidas efetuadas as que se referem ao valor imediatamente superior 

à metade da leitura sem atenuação (Lo/2) e ao imediatamente inferior a esta mesma 

leitura, denominadas L, e Lb às quais correspondem respectivamente as espessuras 

X, c Xh• 

Efetua-se o cálculo da CSR utilizando apenas três pontos da curva de atenuação: 

(O,Lo), (Xa,La) e (Xh,Lb). 

De maneira geral, as curvas de atenuação tem a forma de uma exponencial 

decrescente. Construindo-se o gráfico "log y Versus x" dos dados obtidos 

experimentalmente, encontra-se aproximadamente uma reta, de coeficiente angular 

negativo e coeficiente linear positivo. 

A fignra 3 mostra o gráfico de uma curva de atenuação linear-logarítmico, com o 

logaritmo natural dos valores da leitura, no eixo vertical e a espessuras do material 

atenuador, no eixo horizontal. 



33 

log. Lo 

log. L, 

log. Lo2 

x, CSR 

Espessura (mmAI) 

Figura 3 Curva de Atenuação Linear-Logarítmica 

Pelo teorema de Thales: 

CSR-Xa 

logLu-1og(Lo/2) _ log(Lo/2)-log(Lb) (2.12) 

Aplicando as propriedades dos logaritmos e extraindo o valor da CSR, encontra-se: 

CSR = Xblog(2La/Lo)-Xalog(2Lb/Lo) 

log(La/Lb) 

que é a expressão publicada pela ANVISA. (ANVISA,2005) 

(2.13) 

A análise da figura 3 permite concluir que a fórmula 2.13, para cálculo da CSR, 

baseia-se na boa aproximação da curva de atenuação dos feixes de raios X às curvas de 

feixes monoenergéticos. Por outro lado, o estabelecimento de um intervalo 

suficientemente estreito entre (Xa,La) e (Xb,Lb) faz com que o valor da CSR encontrado 

independa desta boa aproximação. Para os feixes de raios X muito filtrados, de fato, 

ocorre esta boa aproximação. Neste caso são obtidos melhores resultados, mesmo para 

intervalos não tão estreitos. 
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Diferentemente das metodologias discutidas anteriormente, muitas vezes nos 

laboratórios, o cálculo da CSR é realizado através da construção de uma curva de 

atenuação com certa quantidade de pontos, normalmente homogeneamente espaçados e, 

em seguida propõe-se um modelo exponencial ou polinomial que melhor ajuste a 

nuvem de pontos obtida. Há softwares específicos que fornecem a linha de tendência e 

uma expressão matemática para esse tipo de função e, por meio da função inversa, 

encontra-se o valor da CSR. BAPTISTA NETO (2008) obteve uma curva de atenuação 

com 13 pontos regularmente espaçados, encontrando o modelo exponencial que melhor 

ajustou a nuvem de pontos e, dessa fonna, obteve tanto a primeira quanto a segunda 

camada semirredutora. 

CAMPOS DE OLIVEIRA (2008) utilizou seis pontos homogeneamente 

espaçados para construir uma curva de atenuação sendo a CSR calculada por meio de 

modelo polinomial de quarta ordem~ 

Nas metodologias que propõe construção de modelos matemáticos próprios que 

ajustam os pontos experimentais a polinômios ou a curvas exponenciais, não há 

compromisso com a boa aproximação aos feixes monoenergéticos, sendo adequadas 

para detenninação da CSR, mesmo em feixes pouco filtrados. Por outro lado, a escolha 

da forma de ajuste é bastante crítica, não obstante as facilidades computacionais atuais, 

alguns ajustes podem induzir a falsas tendências. 

2.4.2 Determinação da Tensão do Tubo 

Existem basicamente dois caminhos para medição da tensão do tubo de raios X. 

As medições invasivas e as medições não-invasivas. 

Uma vez que os valores de tensão de tubo podem atingir algumas centenas de 

milhares de volts, os métodos invasivos são caros e complexos, pois se baseiam em 

divisores de tensão acoplados a osciloscópios ou em monitores digitais. Há métodos 

não-invasivos que se baseiam na absorção diferencial dos raios X com a utilização 

simultânea de mais de um detector ou em espectrometria de fótons. 
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2.4.2.1 Medida da Tensão do Tubo de Raios X por Espectrometria de Fótons 

Em um equipamento de raios X. o feixe eletrônico no interior do tubo é acelerado 

pela ação do campo elétrico gerado pela fonte de alta tensão. Na colisão com o anodo e 

consequente freamento, a maior parte da energia cinética desses elétrons é transformada 

em calor, entretanto uma pequena parte desse total se transforma em raios X, que são 

gerados com energia que varia entre limites. Para alguns elétrons toda a energia cinética 

se transforma em raios X, desta forma, na composição do feixe, existem fótons com 

energia igual à energia cinética dos elétrons, no instante do freamento. 

Por definição, um elétron-volt é a quantidade de energia cinética adquirida por um 

único elétron quando acelerado por uma diferença de potencial de um volt, no vácuo. 

Logo, em um tubo de raios X os fótons de máxima energia do feixe terão energia, em 

elétron-volt, numericamente igual à tensão máxima aplicada ao tubo, em volt. Tomando 

a recíproca como verdadeira, é possível medir a tensão do tubo de raios X em regime de 

carga, encontrando energia destes fótons. A análise do espectro de fótons permite que se 

obtenha esse valor. Entretanto, em um espectro, quando mais próximo da energia 

máxima, menor é o numero de eventos. Para valores muito baixos de contagem, há uma 

grande dispersão das medidas o que dificulta a observação direta. Em geral esse 

problema pode ser bem contornado fazendo a regressão linear dos últimos pontos do 

espectro. A intersecção da reta obtida, com o eixo horizontal define a energia máxima 

em elétron-volt que corresponde numericamente à tensão máxima em volt. Nos 

equipamentos de potencial constante, o conceito de tensão de pico não é utilizado, pois 

o fator de ondulação é suficientemente baixo para que a componente alternada da tensão 

do tubo possa ser considerada nula. A figura 4 mostra o espectro hipotético de um 

feixe de raiosX, onde uma reta representa a regressão linear. 
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Figura 4 Espectro de um feixe hipotético de raios X e reta de regressão linear 
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o valor da tensão no tubo é definido pela intersecção da reta com eIxo 

horizontal, mas pode ser calculado analiticamente pela expressão da regressão linear. 

2.5 Calibração de Dosímetros nas Grandezas Operacionais H'(d), H'(d,O), e Hp( d) 

A Tntemational Commission on Radiological Protection (TCRP) recomendou 

revisão no sistema de limitação de doses, incluindo especificação das grandezas 

limitantes primárias, para fins de proteção radiológica. As recomendações do ICRP 

foram acatadas pela lnternational Atol11ic Ellergy Agency (IAEA). As grandezas 

limitantes da proteção radiológica são essencialmente não-mensuráveis, mas podem ser 

estimadas por meio das grandezas operacionais, que são medidas sob condições 

operacionais, Em geral, os instrumentos de referência não indicam diretamente as 

grandezas operacionais, entretanto muito frequentemente, são utilizados coeficientes 

que transformam grandezas físicas, tais como fluência de nêutrons ou kerma no ar, em 

grandezas operacionais (rCRU, 1980). 
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2.5.1 Kerma 
Kcnna (K), kinetic energy released per uni! mass, é quociente de dEtr e dm 

onde dEtr é a soma das energias cinéticas iniciais das partículas carregadas, liberadas 

por partículas não carregadas em um material de massa dm (IAEA 2000) 

K = dEtr 

dm 
(2.14) 

A unidade do kerma no Sistema Internacional é J.kg' l , com o nome especial de 

Gray (Gy). 

2.5.2 As Grandezas Operacionais 

2.5.2.1 Equivalente de Dose Ambiental, H*cd) 

o equivalente de dose ambiental em um ponto de um campo de radiação é a 

dose produzida pelo correspondente campo expandido e alinhado, em uma esfera de 

tecido ICRU, a uma profundidade d, no raio de sentido oposto ao alinhamento do 

campo. 

A unidade do equivalente de dose ambiental no Sistema Internacional é J.kg·1
, 

com o nome especial de Sievert (Sv). 

2.5.2.2 Equivalente de Dose Direcional, H'(d,O) 

o equivalente de dose direcional em um ponto de um campo de radiação é a 

dose produzida pelo cOlTespondente campo expandido, em uma esfera de tecido ICRU, 

a uma profundidade d, em uma direção específica em relação ao alinhamento do campo. 

A unidade do equivalente de dose direcional no Sistema Internacional é J.kg·1
, 

com nome especial de Sievert (Sv). 

2.5.2.3 Equivalente de Dose Pessoal, Hp( d ) 

o equivalente de dose pessoal é o equivalente de dose no tecido ICRU, a uma 

profundidade d, abaixo de um ponto específico do corpo. 

A unidade do equivalente de dose pessoal no Sistema Internacional é J.kg· 1
, com 

nome especial de Sievert (Sv). 
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2.5.3 Os Coeficientes de Conversão h*{d), h'(d, O) e hp( d) 

Coeficientes de conversão, definidos como razão entre grandeza operacional e o 

kenna no ar, são calculados por meio de códigos computacionais em modelos 

matemáticos do corpo humano, mas podem ser determinados experimentalmente 

(GONÇALVES ROSADO, 1998) 

Como exemplo, na figura 5, são fornecidos em gráfico logarítmico-linear os 

coeficientes de conversão de kenna no are K,,) dos equivalentes de dose H'(lO) e 

H'(0.07,0"), para feixes de fótons monoenergéticos, em função da energia dos fótons 

(Eph) em keV. (IAEA, 2000) 

Sv/Gy 
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,.. 1,2 
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* :r .... 0,8 
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_H*(10)/Ka 

---- H'(0.07)/Ka 
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Energia(KeV) 
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Figura 5 Gráfico de Coeficientes de Conversão em função da Energia 

Fonte IAEA (2000) 

O valor da grandeza operacional é obtido pelo produto do valor do kerma no ar 

medido, pelo coeficiente de conversão retirado da curva, de acordo com a energia do 

feixe monoenergético. 

Dessa forma: 

H'(JO) = Ka,. h '(10) 

H '(O. 07,Oa)= Ka,. h'(0.07,00) 

(2.15) 

(2.16) 

O gráfico evidencia a maior dependência do valor dos coeficientes de conversão 

com a energia do fóton incidente em algumas faixas de energia. 

Os dados fornecidos pela figura 5 são para feixes monoenergéticos. Para feixes 

de raios X filtrados, os valores dependem da distribuição espectral. Valores de 

coeficientes estão presentes no documento Safety Reports Series n° 16 (lAEA, 2000) 
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para as qualidades ISO 4037 nas séries L, N, W e H. A norma ISO 4037-4, entretanto, 

recomenda para os feixes de baixas energias, onde se observa grande dependência com 

a energia do fóton, que cálculos de coeficientes sejam feitos para cada feixe de 

referência implantado; uma vez que há o reconhecimento de diferenças espectrais entre 

radiações de mesmas qualidades (FIGUEIREDO, 2011) e, em regiões criticas, onde a 

dependência é mais forte, estas diferenças podem se traduzir em variações 

metro logicamente importantes dos valores dos coeficientes de conversão. Na tabela 7 

encontram-se os valores dos coeficientes de conversão de kerma no ar para equivalente 

de dose ambiental (H*(Io) para as qualidades ISO 4037 (IAEA, 2000). 

Portanto, embora a tabela sete forneça valores de coeficientes para radiações de 

referência ISO, inclusive as de baixa energia, de acordo com suas próprias 

recomendações é metrologicamente relevante a obtenção de valores específicos para 

cada laboratório que as tenham implantadas, por meio de metodologia que considere as 

diferenças espectrais. 

Tabela 7 Coeficientes de Conversão Kerma no Ar/Equivalente de Dose Ambiental para ISO 4037 

Qualidade li (I O/K,) Qualidade li (IO/K,) Qualidade li (IO/K,) Qualidade h (IO/K,) 

L 10 N 10 W 60 1,49 H 10 
L 20 0,37 N 15 W 60 1,66 H 20 

L 30 0,90 N 20 W 60 1,71 H 30 

L 35 1,08 N 25 0,52 W 60 1,62 H 60 1,15 

L 55 1,61 N 30 0,80 W 60 1,52 H 100 1,57 

L 70 1,73 N 40 1,18 W 60 1,44 H 200 1,61 

L 100 1,69 N 60 1,59 W 60 1,39 H 250 1,54 

L 125 1,61 N 80 1,73 H 280 1,49 

L 170 1.50 N 100 1,71 H 300 1,48 

L 210 1,42 N 120 1.64 

L240 1,38 N 150 1,58 

N 200 1,46 

N 250 1.39 

N 300 1,35 

Ankerhold et ai, apresenta a expressão para cálculo do coeficiente de conversão para 

feixes de referência ISO série N, em termos de espectro de kerma no ar. 

(ANKERHOLD, 1999) 

f
Emax 

dK(E) h(E)dE 
dE 

h(N) - _E=m'if-n ---
- fEmaXdK(E) 

Emin 
--;tEdE 

(2.17) 
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Para o espectro obtido experimentalmente: 

I iO 
h(i).f(i) 

h (N) - -----,-', ,--
- I;o tU) 

(2.18) 
, 

onde: 

f é a fnnção distribuição 

h(N) é o coeficiente de conversão kenna do ar em grandeza operacional para um feixe 

de raios X série N 

i é o canal do sistema de espectrometria 

h( i) é o coeficiente de conversão para fótons de energia correspondente ao canal i 

2.6 Influência da Camada de Ar na Atenuação de Feixes de Raios X de Baixa 
Energia. 

As condições climáticas dadas pela temperatura do ar (T), pressão atmosférica 

(P) e umidade relativa do ar (r), afetam o valor da medida do kenna no ar, mesmo 

quando todas as demais condições de irradiação são mantidas constantes 

(BHERENS, I 999). Portanto, para fótons de energias maIs baixas, a atenuação 

produzida pela camada de ar entre a fonte e detector precisa ser considerada. Para a 

análise dos feixes de raios X de baixas energias é necessário compreender os 

mecanismos de absorção de fótons pela camada de ar entre o foco e o detector. Sabe-se 

que o ar é uma mistura de gases, principalmente nitrogênio, oxigênio em proporções 

razoavelmente constantes, além de certa quantidade de vapor de água, que para 

temperaturas ambientais comuns, varia dentro de limites estreitos. Os gases que 

compõe o ar são considerados gases ideais. Para todos os efeitos, uma mistura de gases 

ideais também é um gás ideal, portanto, pode-se utilizar para o ar, a equação universal 

dos gases ideais. 

PV = nRT 

Onde: 

P é pressão 

V é Volume 

n é o numero de moles 

R é a constante universal dos gases perfeitos 

T é a temperatura abso luta 

(2.19) 
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Considerando a mistura de quantidade finita de gases ideais vale a relação: 

n = nl + n Z + ... ni (2.20) 

Sendo n o número de moles da mistura e ni o número de moles de cada gás 

componente da mistura. A lei geral dos gases vale tanto para a mistura quanto para 

qualquer um dos seus componentes e desta forma pode-se escrever: 

PiV = niRT (2.21 ) 

Onde Pi é a pressão parcial do componente da mistura, por comparação das equações 

2.1.9,2.20 e 2.2.1 pode-se escrever: 

P = Pl + Pz + ... Pi + ... (2.22) 

A equação 2.22 é a expressão matemática da Lei de Dalton, ou seja: Em uma mistura de 

gases, a pressão total é a soma das pressões parciais. 

Dividindo membro a membro as equações 2.20 e 2.22 obtém-se a relação: 

(2.23) 

Esta expressão mostra que a razão entre a pressão parcial, para um dado 

componente na mistura de gases e a pressão total é igual à fração molar correspondente 

a este mesmo componente. Especificamente para vapor de água: 

(2.24) 

2.6.1 A Composição do Ar Atmosférico 

Conforme já mencionado, o ar seco é formado principalmente de Nitrogênio, 

oxigênio e argônio, além de outros gases em menores proporções. Na tabela 8 

apresentam-se, com maiores detalhes, a composição média do ar atmosférico, incluindo 

as frações molares (:) e a massa molecular dos componentes da mistura. (LIDE, 1998) 
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Tabela 8 Composição do Ar Atmosférico Seco 

Massa Molecular n· 
Molécula Símbolo --'- (%) 

(g/mol) n 

Nitrogênio N, 28 78,084 

Oxigênio O, 32 20,9476 

Argônio Ar 40 0,934 

Dióxido de Carbono CO, 44 0,0314 

Neon Ne 20,2 0,001818 

Metano CH, 16 0,0002 

Helio He 4 0,005324 

Criptônio Kr 83,8 0,000114 

Hidrogênio H 2 2 0,00005 

Xenônio Xe 131,3 0,0000087 

Fonte: (LIDE, 1998) 

2.6.2 Pressão de Vapor e Pressão de Vapor de Saturação 

Na interface entre água e ar, há um fluxo contínuo entre as fases líquidas e 

gasosas, isto é, tanto o vapor se condensa quanto a água evapora. Na evaporação, mais 

moléculas de água passam para a fase de vapor do que as que passam para fase líquida. 

Na condensação, ocorre o oposto. Em equilíbrio dinâmico, quando moléculas de H 2 O 

passam com a mesma taxa para a fase líquida e para a fase de vapor, a pressão exercida 

pelo vapor de água é chamada pressão de vapor de saturação. Sabe-se que a pressão de 

vapor de saturação é uma função crescente da temperatura, o que significa que quanto 

mais alta for a temperatura, o equilíbrio dinâmico ocorrerá em níveis mais altos de 

vapor de água consequentemente, maior quantidade de vapor de água, o ar poderá 

conter. É possível calcular a pressão de vapor de saturação para uma dada temperatura 

pela fórmula empírica de Tetens (ANYADIKE,1998). 

~ 
es = eo e237,3+t (2.25) 

Sendo: 

( : Temperatura em graus Celsius 



eo:constante = O, 6108kPa 

es: Pressão de Saturação em kPa 

e: base do logaritmo neperiano 

2.6.3 A Umidade Relativa do Ar 
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Umidade relativa (r) é a relação entre a pressão parcial, exercida pelo vapor de 

água e a pressão de vapor de saturação. O valor da umidade relativa é menor ou igual a 

unidade para condições até a saturação. Havendo supersaturação, a umidade relativa 

assume valores maiores que a unidade. De acordo com a definição conclui-se que a 

umidade relativa é a razão entre a quantidade de água existente no ar e a quantidade 

máxima que poderia haver, para uma dada temperatura. 

Pelo exposto: 

PH20 r=-
Ps 

(2.26) 

Dessa forma, conhecendo-se a pressão de saturação, que depende apenas da 

temperatura, por meio de uma tabela ou da fórmula empírica de Tetens, e medindo-se o 

valor da umidade relativa do ar, é possível determinar a pressão parcial exercida pelo 

vapor de água. 

(2.27) 

Dessa forma, fixada a condição climática (r, P,T) , fica bem determinada a razão 

entre o volume de vapor de água e o volume dos demais componentes da mistura que 

compõe o ar úmido. 

Para o cálculo das proporções em massa é necessário encontrar a razão de 

mistura (RM), definida como a razão entre a massa de vapor de água e a massa de ar 

seco. Uma vez que a massa molar de cada componente do ar é conhecida, pode-se 

calcular a massa do ar seco utilizando os dados da tabela 8 que fornece a fração molar 

dos componentes. 



Nesse estudo, chamou-se a razão C,i) de fi 

Uma vez que m = n. M, mi = niMi = fino 

Onde M é a massa molar 

Assumindo que m = L mi = L fino Mi = n L fi Mi 

Pode-se escrever que mar seco = n L fi Mi 

Da mesma forma: 

PH20 
nH20 =--.n 

p 

Substituindo (2.30) em ( 2.31) 

Logo: 

(2.28) 

(2.29) 

(2.30) 

( 2.31) 
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(2.32) 

Entretanto a tabela 8 fomece as frações molares dos diversos componentes do ar 

seco, mas na presença de vapor de água, de acordo com a lei de Avogadro, mantidas as 

condições climáticas o número total de moléculas se mantém. Portanto a adição de 

moléculas de vapor de água implica igual redução nas quantidades de moléculas dos 

outros componentes. Assumindo que essa redução será proporcional às quantidades de 

cada gás, um fator único pode ser aplicado. 

Este fator pode ser calculado subtraindo da unidade, a razão entre o número de 

moléculas de vapor de água e o numero de moléculas da mistura de gases. 

Seja A = (1- n:zo ) = (1- P;zo) 
Logo a fórmula da razão de mistura fica assim: 

RM= 
PH20 

MH20·-p-·n 

n'i.fiMi 

Uma vez que: 

PH20 
MH20.-p -

À'i.fiMi 

As proporções em massa do ar são: 

marumido = nH20 mHZO+Àf1m 1 + Àfzmz '" Àfkmk 
n 

(2.33) 

(2.34) 

(2.35) 
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A detenninação das proporções em massa dos componentes do ar úmido é 

necessária para detenninação do coeficiente de atenuação mássico do ar, para cada 

condição climática específica. 

2.6.4 Cálculo da Densidade do Ar em Função dos Parâmetros Climáticos. 

A nonna ISO 4037-4, estabelece critérios para correção dos coeficientes de 

conversão de kerma no ar em grandezas operacionais, para feixes de referência de 

baixas energias. Os fatores de correção destes coeficientes dependem da densidade. Para 

temperaturas entre 15° C e 25° C, é possível calcular diretamente a densidade do ar, em 

função das condições climáticas. (DRAKE K. and BOHM, 1990) 

[ 
P 1 r (T)17'97]T p = Po 1,005699---- - - ....!!. 

Po 175,47 fO To T 

Onde, 

P é a pressão do ar Po = 101,3 kpa; 

T é a temperatura To = 293,15 0 K; 

r é a umidade relativa ro = 0,65; 

P é a densidade 
kg 

Po = 1,1974 -3; 
m 

(2.36) 

2.6.5 Cálculo dos Fatores de Correção em Densidade do Ar para os Coeficientes 
de Conversão Kerma no Ar em Grandezas Operacionais - Norma ISO 4037-4. 

Na seção 2.5 foram definidos os coeficientes de conversão da grandeza kenna 

no ar em grandezas operacionais. Em 2.6 foi discutida a influência das condições 

climáticas sobre a capacidade de atenuação da camada de ar entre o foco e o detector, 

em feixes de raios X de baixa energia. Portanto, existe relação de dependência entre as 

condições climáticas e a conversão de uma grandeza na outra, com ênfase em baixas 
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energIas. Uma vez que os coeficientes de conversão foram obtidos em condições 

climáticas de referência, a norma ISO 4037-4 fixou critérios de correção para os 

valores fora da condição de referência, em outras palavras, critérios para a correção 

dos coeficientes de conversão para as condições reais de irradiação. 

Para finalidades de calibração, a ISO 4037-4 definiu fatores de correção para os 

coeficientes de conversão da grandeza kerma no ar em grandezas operacionais. Estes 

fatores (k(p, Ka», são definidos pela razão entre o kerma no ar em condições de 

irradiação e o kerma no ar na densidade de referência Po, sendo que a densidade de 

referência é a densidade do ar nas condições climáticas de referência, ou seja, para os 

seguintes parâmetros climáticos: 

Po = 101,3 kpa;; To = 293,15 0 K e TO = 0,65 

Pelo exposto: 

k(p K ) = Ka(P) 
J a Ka(Po) 

(2.37 ) 

Desta fonna, o valor do kenna do ar, em condições de irradiação (para uma dada 

condição climática) é o produto do kerma do ar nas condições de referência (para 

condições climáticas de referencia) pelo fator de correção ou: 

(2.38 ) 

Onde Pim é a densidade do ar nas condições de irradiação. 

Por aproximação linear, válida para a faixa de densidade entre 0,96kg/m3 e 1,32 kg/m3
, 

e para distâncias entre I m e 3m obteve-se a expressão: 

k(p) = 1 + (m(l m) + (d air - 1m )md)(p - po) (ISO,2004) ( 2.39 ) 

d air é o comprimento da camada de ar entre o foco e o detector. 

Nas tabelas 9 e 10 são apresentados os valores dos parâmetros m(l m) e md para as 

qnalidades ISO de baixa energia referentes aos equivalente de dose ambiental H*(10) 

e equivalente de dose pessoal Hp(10, n). 



ISO 4037 

L10 
L 20 
L 30 
N 10 
N 15 
N 20 
N 25 
N 30 
H 10 
H 20 
H 30 

ISO 4037 

L 10 
L20 
L 30 
N10 
N 15 
N 20 
N 25 
N 30 
H 10 
H 20 
H 30 

H*(IO) 

-0,605 
-0,113 
-0,0459 
-0,628 
-0,245 
-0,131 
-0,0815 
-0,0553 
-0,635 
-0,179 
-0,0959 

H*( 1 O) 

-0,586 
-0,111 
-0,0456 
-0,601 
-0,232 
-0,123 
-0,0793 

, -0,0547 
• -0,611 

-0,159 
I -0,0869 

Tabela 9 Parâmetros m(I,Om) para qualidades ISO 4037 

Parâmetros m( 1 ,Otn) 
H,( 1 0,0") H,(10,15 ) H,( 1 0,30 ) H,(10,45") 

-0,605 -0,603 -0,597 -0,585 
-0,113 -0,113 -0,112 -0,111 
-0,0459 -0,0458 -0,0458 -0,0457 
-0,628 -0,624 -0,615 -0,599 
-0,245 -0,244 -0,240 -0,233 
-0,131 -0,130 -0,128 -0,125 
-0,0818 -0,0816 -0,0809 -0,0797 
-0,0553 -0,0553 -0,0551 -0,0547 
-0,635 -0,632 -0,620 -0,601 
-0,179 -0,177 -0,177 -0,170 
-0,0962 -0,0955 -0,0926 -0,0877 

Tabela 10 Parâmetros rnd para qualidades ISO 4037 

H,( 1 0,0°) 

' -0,586 
-0,111 

! -0,0456 
-0,601 

i -0,232 
I -0,123 

-0,0796 
-0,0547 
-0,611 
-0,158 
-0,0871 

H,(10,150) 

-0,585 
-0,111 
-0,0456 
-0,599 
-0,231 

I -0,125 
• -0,0794 

-0,0547 
, -0,609 
, -0,157 

-0,0867 

P , arame ros Old 

H,( 1 0,30") 
-0,580 
-0,110 
-0,0455 
-0,593 
-0,228 

' -0,124 
-0,0789 

. -0,0545 
i -0,602 
I -0,153 
I -0,0847 

H,(I0,45') 
-0,580 

I 
-0,110 
-0,0455 

• -0,593 
-0,228 
-0,124 
-0,0789 
-O 0545 , 
-0,602 
-0,153 
-0,0847 

H,( 1 0,60 ) 
-0,566 
-0,108 
-0,0454 
-0,575 
-0,217 
-0,119 
-0,0771 
-0,0537 
-0,574 
-0,158 
-0,079 

H,(10,60) 
I -0,557 
' -0,106 

-0,0452 
. -0,563 
I -0,211 
I -0,116 

-0,0755 
-0,0532 
-0,569 
-0,132 
-0,0749 

2.7 Análises das Incertezas das Medições 
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H,(10,75") 

-0,538 
-0,102 
-0,0448 
-0,541 
-0,197 
-0,109 
-0,0719 
-0,0515 
-0,536 
-0,1118 
-0,670 

, H,(IÕTs") 

' -0,533 
-0,101 
-0,0446 
-0,536 
-0,194 
-0,107 
-0,0708 
-0,0511 
-0,538 
-0,115 
-0,0645 

De maneira mais geral medir uma grandeza física é compará-la a um padrão, 

Nos procedimentos de comparação sempre há margem de dúvidas em relação ao 

resultado. A quantificação dessa dúvida é que se chama de incerteza. Uma vez que há 

qualidades distinguíveis entre os diversos procedimentos e instrumentos utilizadas nas 

medições de uma mesma grandeza, a incerteza expressa no resultado obtido é um 

indicativo da qualidade dessa medição. 

A primeira fase do procedimento de determinação da incerteza é a identificação 

das suas fontes. As fontes de incertezas constituem dois grupos distintos: as incertezas 

classificadas como tipo A que são estimadas por meio de métodos estatísticos, em geral 

leituras repelidas e as incertezas estimadas usando qualquer outra infonnação, o que 
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incluiria medidas realizadas no passado, informações publicadas, certificados de 

calibração, qualquer espécie de cálculos e o próprio senso comum que são classificadas 

como tipo B. 

Para se medir uma grandeza, um conjunto de valores de outras grandezas, 

chamadas de influência, precisa ser convenientemente determinado. De fato, no 

processo de medição é necessário que seja estabelecido um modelo matemático que 

relacione a grandeza principal (mensurando) às grandezas de entrada (grandezas de 

influência). Este modelo em geral, é chamado de função de transferência. 

Seja y a grandeza de saída, grandeza de interesse ou simplesmente o mensurando e w as 

grandezas de entrada ou grandezas de influencia. Então: 

y=.f(wl. W2 .... w,,) (2.40) 

Scndofa função de transferência. 

A não existência de controle absoluto sobre as variáveis de influência e sobre a 

própria função de transferência estabelece a margem de dúvidas sobre o resultado da 

medição. Portanto, incerteza é um parâmetro associado ao resultado de uma medição 

que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser razoavelmente atribuídos ao 

mensurando, comum dado nível de confiança (TNMETRO, 1998). 

Cada variável de entrada afeta de forma particular a variável de saída. O 

conhecimento de f pennite estabelecer o quão sensível é o mensurando, em relação a 

cada uma delas. Para efeito de cálculo são definidos os coeficientes de sensibilidade Cs. 

c - ar 
S(i) - aW(il 

(2.41 ) 

O produto da dispersão de cada variável de entrada pelo respectivo coeficiente 

de sensibilidade converte as unidades das 6'fandezas de entrada na unidade do 

mensurando. 

2.7.1 A Incerteza Padrão 

Uma vez que cada fonte de incerteza foi estabelecida com níveis de confiança 

não necessariamente iguais, ajustam-se as incertezas por meio de divisores, definidos 

para cada tipo de distribuição, convertendo-as então em incertezas padrão. A incerteza 

padrão é usualmente expressa pelo símbolo u ou u(y). As incertezas padrão são somadas 

em quadratura para a obtenção da incerteza combinada (uc ). Para as funções de 

transferência lineares vale a expressão: 
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( 2.42) 

Uma vez que houve a padronização, por melO dos divisores, a incerteza 

combinada obtida pode ser entendida como equivalente ao desvio padrão para o 

intervalo de confiança correspondente. Entretanto, na maioria dos casos exige-se que a 

incerteza seja expressa em intervalos de confiança maiores e, por essa razão, 

detennina-se o fator k de abrangência. 

2.7.2 A Incerteza Expandida 

o fator de abrangência k é detenninado a partir da distribuição t de Student com 

graus efetivos de liberdade (veff ) para um nível de confiançap. O valor do grau efetivo 

de liberdade, (ve!! ) a ser utilizado para detenninar k é calculado por meio da 

aproximação dada pela expressão 2.46 conhecida como fónnula de Welch

Satterthwaite. 

utCy) 

Ver! = ",n U4~~i) 
LL=l 

(2.43) 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Para alcançar os objetivos gerais e específicos do trabalho foram realizados 

diversos experimentos no Laboratório de Calibração de Dosímetros do Centro de 

Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear (LCD/CDTN). Iniciou-se pela validação dos 

procedimentos adotados e dos cálculos de incertezas através da determinação da camada 

semirredutora a 60 kV e comparação com trabalhos anteriores. Os resultados 

permitiram determinar a filtração inerente do tubo de raios X. 

Foram realizados levantamentos espcctrométricos de feixes filtrados em diversas 

tensões com o objetivo de estabelecer correções para os valores nominais de tensão do 

equipamento gerador de raios X. Estudou-se e definiu-se o procedimento para 

detemúnação das camadas semirredutoras (CSR) e das incertezas associadas; foram 

implantadas radiações de referência ISO 4037 séries L, N e H para tensões não 

superiores a 30 kV. Foram feitos os levantamentos espectrométricos dos feixes 

implantados e, em cada caso, detenninados os demais parâmetros de caracterização; os 

resultados foram comparados com espectros simulados com o software Xcomp5r.7 

Foram realizados experimentos que pennitiram verificar a influência das condições 

climáticas na implantação de feixes padronizados em baixas energias. Os coeficientes 

de conversão da grandeza taxa de kerma no ar para o equivalente de dose ambiente, 

H*( I O), para os feixes implantados L 30, N 25 e N 30 foram calculados. 
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Figura 6 Sistema de irradiação para detemlinação experimental da Camada Semirredutora: (I) Tubo de 
Raios X, (2) Filtros, (3) Câmara monitora, (4) Atenuadores, (5) Câmara de ionização, (6) Higrômetro (7) 
Temlômetro. 

o sistema de irradiação do LCD/CDTN, mostrado na figura 6, é constituído do 

equipamento gerador de raios X do fabricante Pantak Seifert, modelo ISOVOLT HS 

320, de potencial constante, com operação na faixa de 5 a 320 kV de tensão com 

intervalos de O, I kV e corrente entre O, I e 45 mA, fator de ondulação de 12 V/mA, 

anodo de tungstênio em ângulo de 20°, uso continuo com dissipação máxima de 

potência de 2240 W, sistema de refrigeração a óleo no circuito primário e refrigeração à 

água COlTente no circuito secundário, janela de berilio de 7 mm de espessura.(AGFA, 

2003) 

No sistema são utilizados colimadores de chumbo com diâmetros adequados ao 

tamanho de campo desejado no ponto de medida. Uma vez que os materiais escolhidos 

para confecção dos filtros utilizados na determinação da camada semirredutora precisam 

ser sólidos e ter composição e densidade definidas, além de serem feitos em lâminas 

finas e unifonnes (NBS, 1964), foram empregados filtros e atenuadores do fabricante 

Goodfellow com pureza igualou superior a 99,9% e espessuras a partir de 0,01 mm, nos 

seguintes materiais: aluminio, cobre, estanho e chumbo. 
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Uma câmara de monitoração, modelo 34014 do fabricante PTW IFreiburg, 

operando na faixa de energias entre 7,5keV e 400 keV, foi posicionada imediatamente 

adiante do primeiro conjunto de filtros , de fonna que ela indicasse quaisquer alterações 

no feixe emergente, produzidas, principaLmente, por flutuações na tensão do tubo 

(PTW, 1998). Modernamente, a eletrônica associada às máquinas de raios X de 

potencial constante minim.iza os efeitos das flutuações da rede. Em princípio, a 

utilização da câmara monitora não gera ônus metrológicos uma vez que sua pequena 

espessura e o material empregado na sua construção pouco interferem na filtração total. 

Neste trabalho, a câmara monitora cumpriu a função de alertar para o caso de 

funcionamento inadequado do equipamento de raios X. 

Para monitoramento das condições climáticas foram utilizados o tennômetro 

digital marca MINIP A, modelo MTH-510 número de série TD5 1000 1590, o 

tennohigrômetro digital marca MINIPA modelo MTH-1380 número de série TH 

1380000577 e o barômetro digital marca DRUCK modelo DPI 142 série 2295958. 

Para os levantamentos espectrométricos, utilizou-se o sistema de espectrometria 

do LCD/CDTN do fabricante pela Amptek Inc., composto de um detector de telureto de 

cádmio - CdTe -analisador multicanal MCA 8000 e amplificador modelo PX2T, além 

do software PMCA V.2.0.1, que controla o analisador multicanal, faz a aquisição dos 

dados e possui ferramentas para avaliação dos espectros obtidos (AMPTEK, 2011). 

Figura 7 Sistema de Espectromctria do LCD/CDTN (I) Detector -CdTe- (2) Analisador multi-canal (3) 
Amplificador 

Nos ensaios com feixes de energias não superiores a 30 keV, foi utilizada a 

câmara de ionização modelo RC-6M, fabricada pela Radcal Corporation, conectada ao 
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eletrômetro Keithley 6517, cujo volume sensível é de 6 em) e dependência energética de 

5% entre 10 kcV e 40 keV. 

3.1 Determinação da Camada Semirredutora a 60 kV do Sistema de Irradiação do 
LCD/CDTN 

Na seção 2.4.1 foram discutidas as metodologias usuais para determinação das 

camadas semirredutoras (CSR). Há métodos que propõe a construção de modelos 

matemáticos próprios para cada curva de atenuação obtida experimentalmente e 

métodos que assumem que feixes de raios X filtrados têm comportamento 

suficientemente próximo, em termos de curva de atenuação, dos feixes 

monoenergéticos. Para este último caso são exemplos, as fónnulas apresentadas pela 

ANVISA (ANVTSA,2005) 

CSR = Xb/og(2La/Lol-Xa/og(2Lb/Lol 

10g(La/Lbl 

E pelo TRD 

CSR = -3/og2 

log(I3/Iol 

(3.1) 

(3.2) 

Neste experimento, a forma de aquisição de dados permitiu a utilização de mais de um 

procedimento para o mesmo fim e os resultados obtidos foram comparados com os 

resultados do processo alternativo descrito a seguir. 

3.1.1 Método Alternativo para Obtenção e Análise dos Dados para Determinação 
da Camada Semirredutora. 

Neste trabalho, investigou-se uma alternativa às metodologias USUaiS, não 

adotando a construção de modelos matemáticos e nem a aproximação de feixes mono

energéticos. A proposta valorizou o empirismo e baseou-se na conjectura da obtenção 

experimental do valor da CSR ter um tratamento localizado, ou seja, com leituras 

cfetuadas exclusivamente em torno dos pontos de interesse, mas com perdas de 

infonnações do comportamento da função fora da dessa região. O ponto fundamental do 

método foi que o valor da CSR só foi considerado satisfatório quando inserido entre 

dois valores de espessura de atenuadores com diferenças não superiores à menor 

espessura de atenuadores existentes no laboratório onde se realizou a pesquisa. 
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Em geral, os procedimentos experimentais para determinação da CSR de um 

feixe de raios X consideram a existência de uma estimativa prévia do seu valor. Por 

exemplo, para um laboratório que pretende implantar radiações de referência e para isso 

necessita verificar as CSR, aplica-se a filtração e tensão definidas em norma e depois 

utiliza-se o método mais adequado para aquisição e análise dos dados. Na metodologia 

alternativa proposta neste trabalho, fez-se inicialmente a leitura da intensidade do feixe 

apenas com as filtrações que o caracterizam, em seguida, aplicou-se um atenuador de 

espessura e material igual à CSR e procedeu-se a leitura da intensidade do feixe. Uma 

vez que o valor encontrado foi superior a 50% (inferior) ao valor sem o atenuador, 

aplicou-se um novo atenuador de maior (menor) espessura. O novo atenuador foi 

escolhido de fonna a produzir uma leitura menor (maior) que 50% do valor sem o 

atenuador, o que garantiu o estabelecimento de um intervalo para a CSR. O interesse é 

que esse intervalo fosse o menor possível para que ocorresse convergência com o menor 

número de leituras. O passo seguinte foi colocar um atenuador de espessura média no 

intervalo estabelecido, e proceder a uma nova a leitura. O ponto médio dividiu o 

intervalo em dois subintervalos iguais e o valor da CSR ficou necessariamente em um 

deles. O método seguiu iterativamente até que o intervalo no qual se encontrou a CSR 

fosse igual a espessura do menor atenuador disponível. Em seguida, fez-se interpolação 

linear e, para efeito de comparação, utilizou-se a equação 3.1 proposta pela ANVISA. 

Para intervalos muito pequenos o modelo linear foi satisfatório. Nesse método não 

foram obtidas in formações do comportamento da função a não ser em torno do valor 

pesquisado e as medidas efetuados fora do intervalo de interesse -intervalo otimizado

não foram consideradas na avaliação das incertezas associadas ao processo. 

Na figura 6 são mostrados dois conjuntos de filtros. O primeiro conjunto, 

colocado imediatamente adiante da janela do tubo é o conjunto de filtros que caracteriza 

o feixe de raios X, ou seja, os filtros adicionados para que seja obtido um determinado 

feixe padronizado. Especificamente para o feixe de raios X deste experimento, 

detenninação da CSR a 60 kV do sistema de irradiação do LCD/CDTN, não há 

filtração adicional. 

O segundo conjunto, posicionado a meia distância entre o foco e o detector, é 

constituído de atenuadores que são utilizados para o estudo do comportamento dos 

feixes em função da espessura e do material do atenuador. Com o uso do sistema de 

raios lasers, do LCD/CDTN ajustou-se a distância -100 cm definida pela norma ISO 

4037-1 - e fez-se o alinhamento foco-câmara para o centro do volume sensível da 
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câmara de ionização. Foram realizados os testes de corrente de fuga e referência e ficou 

comprovada a confonnidade do sistema câmara-eletrômetro. 

Considerando a distância foco-detector de 100 em, utilizou-se um colimador 

construído para produzir o campo, com tamanho suficiente apenas para envolver a área 

sensível da câmara, minimizando as eventuais contribuições da radiação espalhada, 

neste caso foi utilizado um colimador de 5 mm de diâmetro que produziu a I m um 

campo de 28 mm de diâmetro. Em seguida verificou-se o tamanho do campo e o 

alinhamento do foco, utilizando um écram de fósforo que gerou imagem observável 

pelo sistema de vídeo do LCO. 

A tensão do tubo foi ajustada para 60 k V e a corrente em I mA. Utilizou se 

neste experimento, a câmara de ionização RAOCAL modelo RC-6 conectada ao 

eletrômetro Keithley, no modo integração. A temperatura foi medida com o tennômetro 

MINIPA, a pressão pelo barômetro DRUCK, a leitura do eletrômetro foi corrigida de 

acordo com os valores de pressão e temperatura medidos. A umidade relativa foi 

monitorada pelo higrômetro MINIPA. Não houve utilização das medidas da câmara de 

monitoração uma vez que não foram observadas variações importantes no feixe 

incidentc. 

Foram obtidos 14 pontos, em tennos de intensidade relativa, e espessura de 

alumínio, sendo que para cada ponto foram feitas 10 medições. Utilizou-se a média e o 

desvio padrão de cada conjunto de medidas. Foi calculada a CSR usando as 

metodologias discutidas na seção 2.4.1 e também a metodologia alternativa apresentada 

em 3.1, permitindo uma comparação entre os resultados. 

3.2 Análise das Incertezas Associadas ao Processo de Determinação da CSR em 
Feixe de Raios X a 60kV 

A metodologia de medição da CSR descrita em 3.1.1, exige o estabelecimento 

de um intervalo otimizado que contenha a CSR, consequentemente, foi preciso realizar 

leituras relativas nas extremidades desse intervalo, o que implica na leitura também no 

ponto de espessura nula. Neste trabalho, chamaram-se (XA' IA) e (XB' IB) os pontos 

extremos do intervalo otimizado e os mensurandos são as espessuras dos atenuadores 

que corrcspondem a estes pontos. Portanto, uma vez que duas medidas são realizadas 

para a fixação do intervalo, foi necessário avaliar as incertezas em cada caso. Definido o 

intervalo supracitado e as incertezas associadas à sua medida, fez-se a interpolação. 

Neste segundo procedimento, a incerteza da interpolação foi considerada do tipo B, com 
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distribuição triangular. Especificamente para a detenninação da CSR em feixe de 

60 kV, foram identificadas as fontes de incertezas da tabela 11. 

Tabela II Fontes de incerteza no processo de medida da CSR em feixe de Raios X de 60 kV 

Número Símbolo Fonte de lncertcza Tipo de incerteza 

I U(DE) Dependência energética da câmara de ionização( DE) B 

2 U(DP) Desvio padrão das leituras do eletrômetro ( DP) A 

3 U(RE) Resolução do eletrômetro ( RE) B 

4 U(CT) Certificado de ealíbração do termômetro ( CT) B 

5 U(RT) Resolução do tennômetro(RT) B 

6 U(CR) Certificado de calibração do barômctro (CB) B 

7 U(RE) Resolução do barômetro(RB) B 

8 U(ME) Medida da espessura dos filtros (ME) B 

9 u(I) Interpolação (I) B 

Para o cálculo da incerteza total padronizada foram calculados os coeficientes de 

sensibilidade definidos como derivadas parciais da função de transferência em relação a 

cada grandeza de influência. 

3.2.1 A Função de Transferência 

De acordo com a definição em 2.7 a função de transferência aSSOCIa cada 

grandeza de influencia ao mensurando. Neste caso, são feitas medidas da mesma 

grandeza em pontos diferentes. No problema de determinação da camada semirredutora 

(CSR) o mcsurando é a espessura (x) de um material absorvedor. Uma vez que não há 

um modelo matemático geral para os feixes de raios X filtrados utilizou-se o modelo 

monoenergético, em condições de boa geometria, para o qual vale a expressão: 

Sendo: 

I(x) a intensidade do feixe que emerge do atenuado r de espessura x 

1(0) a intensidade do feixe que emerge do atenuador de espessura O 

Explicitando x, 

(3.3) 
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x = - ~ log (I(X)) 
~ I (O) 

(3.4) 

Observando que a intensidade medida do feixe que emerge do absorvedor de espessura 

x e consequentemente o valor de x, dependem de várias variáveis que neste caso são 

chamadas grandezas de intluência. 

3.2.2 Determinação dos Coeficientes de Sensibilidade (C s) 

De acordo com as definições em 2.7 

Y = f(wv W2'" wn) 

Onde y é o mensurando, w uma grandeza de intluência e f a função transferência. 

O coeficiente de sensibilidade (Cs ) é a derivada parcial em relação a cada grandeza de 

influência, ou seja: 

c = ay 
s aw 

3.2.2.1 Coeficiente de Sensibilidade em Relação à Medida de Temperatnra 

(axjaT) 

l(x) = L(x)·fTP 

Sendo: 

ir? o fator de correção para temperatura de 20° C e pressão de 101 ,325kPa. 

i 
- T+273,15 . 101,325 

TP - 293,15 P 

L(x) a leitura do detector sem a correção em temperatura e pressão 

ax ax aI 
- = -'-
aT aI aT 

ax 1 ---
aI Il L(x) 

ai _ L 101.325 
aT - (x) 293.15P 

ax 1 

aT Il(T+273.15) 

Unidade: (em. o C-i) 

(3.5) 

(3.6) 

(3.7) 

(3.8) 

(3.9) 

A expressão 3.9 foi utilizada para o cálculo do coeficiente de sensibilidade (Cs ) 

em relação à medida de temperatura em cada ponto, adotando o valor médio do 
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coeficiente dc atenuação linear, obtido pela espectrometria e a temperatura no ponto de 

medida e se aplica às fontes de incerteza 4 e 5 da tabela 11 

3.2.2.2 Coeficiente de Sensibilidade em Relação à Medida de Pressão. (axjap) 
De maneira análoga ao desenvolvimento em 3.2.2.1, 

ax 1 
-=-ap flP 

(3. lO) 

Unidade: (em. kpa- l ) 

Da mesma forma, o (Cs ) deve ser calculado ponto a ponto. Aplica-se às fontes de 

incerteza 6 e 7. 

3.2.2.3 Coeficiente de Sensibilidade em Relação à Leitura do Eletrômetro(aX/aLx). 
ax 1 

(3.11 ) 

Unidade: (em. nC l
) 

Utiliza-se também neste caso o coeficiente de atenuação linear médio e a leitura do 

elelrômetro em cada ponto. Aplica-se às fontes de incerteza 2 e 3. 

3.2.2.4 Coeficiente de Sensibilidade em Relação à Espessura dos Filtros. 

Foram utilizados filtros de alumínio e cobre com espessuras determinadas por 

BAPTISTA NETO (2011), com desvio padrão menor que 1%. Neste caso a incerteza 

foi classificada como do tipo B com distribuição normal, posto que o mensurando é 

espessura, o coeficiente de sensibilidade é adimensional. 

3.2.2.5 Coeficiente de Sensibilidade em Relação à Dependência Energética da 
Câmara de Ionização.( axjaE) 

O fabricante estabeleceu a dependência energética da câmara de ionização em 

termos de percentuais dos valores da leitura da intensidade do feixe dentro de limites de 

energia. A inexistência de um padrão rastreável e de feixes já implantados impediu a 

sua verificação. POlianto adotou-se, neste estudo, a dependência energética (DE) 

fornecida pelo fabricante. 

Uma vez que: 



59 

ax ax aI 
-=-"-
àE aI àE 

(3.12) 

Sendo 

ax 1 

A dependência energética(DE), foi declarada no manual da câmara de ionização, 

em tennos de percentuais do valor indicado pelo eletrômetro, dentro de limites de 

energia Neste trabalho foi calculada em nC. keV-1 
. 

D - aLx 
E -ai 

Desta fonna, o coeficiente de sensibilidade em relação a energia é: 

àx _ -D _1_ 
DE - E J1 lx 

Unidade: em. keV- 1 

Que foi calculada c aplicada para a fonte de incerteza I. 

3.2.2.6 Incerteza da Interpolação 

(3.13) 

Estabelecido o intervalo otimizado, dentro do qual a camada semirredutora está 

inserida, calculou-se a incerteza da interpolação que foi considerada do tipo B com 

distribuição triangular: 

u(I) = XrXA 
2 

(3.14) 

3.3 Determinação da Filtração Inerente do Equipamento Pantak Seifert ISOVOL T 
320 

A norma ISO 4037-1 define o procedimento para detenninação da filtração 

inerente. O método que consiste em simples interpolação dos dados fornecidos pela 

tabela 12 (ISO, 1996), embora os dados tenham sido obtidos para 60 kV, a tabela tem 

seu uso estendido para valores mais altos de tensão uma vez que os valores de filtração 

inerente são, em geral, pequenos em relação aos filtros adicionados, para maioria dos 

feixes dc raios X de referência. 



Tabela 12 Filtração Inerente em função da Camada Semirrcdutora 

Primeira CSR ( 60 kV) 

033 
0,38 
0,54 
0,67 
0,82 
1,02 
\,\5 
\,54 
1,83 
2,1\ 
2,35 
2,56 
2,75 
2,94 
3,08 
3,35 
3,56 

Filtração Inerente (mmAI) 

0,25 
0,30 
0,40 
0,50 
0,60 
0,80 
\,00 
1,50 
2,00 
2,50 
3,00 
3,50 
4,00 
4,50 
5,00 
6,00 
7,00 

Fonte: TAYLOR, 1959; ISO 1996 
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Para valores de CSR dentro do intervalo contemplado pela tabela, pode-se fazer 

interpolação e desta forma obter-se o valor da filtração inerente. Optou-se pela 

utilização de um modelo matemático que melhor ajustou os pontos obtidos. Uma vez 

que a função tabelada é crescente e injetiva em todo domínio conhecido, e considerando 

satisfatória a convergência do modelo polinomial de quinta ordem, como alternativa 

para os dados obtidos, foi feita uma extrapolação, para o valor da CSR determinado na 

seção 3.1. Para cálculo da incerteza associada à medida da filtração inerente (FI), 

utilizou-se a mesma função obtida por regressão polinomial, considerando a incerteza 

calculada para determinação da CSR. Os resultados obtidos foram comparados com 

resultados de experimentos anteriores realizados no mesmo equipamento e com o 

mesmo propósito. 

3.3 Determinação da Tensão do Tubo Do Equipamento Pantak Seifert, por 

Espectrometria. 

Para a determinação da tensão do tubo do sistema de irradiação do LCD/CDTN, 

o sistema de espectrometria foi calibrado. Calibração, em sentido mais amplo, é a 

determinação quantitativa, sob condições padrão controladas, da indicação do medidor 

em função do valor da grandeza de interesse. Em tennos de espectrometria, é o 

estabelecimento de uma correspondência entre valores conhecidos de energia de fótons, 
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fornecidos por fontes padrão, e os canaIs do sistema de espectrometria. Neste 

experimento, a calibração foi realizada utilizando fontes radioativas de raios -x e Gama 

dentro da faixa de interesse, na tabela 13 encontram-se as fontes de baixa atividade 

utilizadas na calibração do sistema de espectrometria do LCD/CDTN. 

Tabela 13 Energia das Fontes Padrão de Baixa Ati vidade 

Isótopo Energia (Kev) 
Amerício 241 13 ,9 
Amerício 241 17,8 

Amerício 24 1 20,8 

Cádmio 109 22,1 

Bário 133 30,85 

Amerício 241 59,54 

Bário 133 80,89 

Cádmio 109 88 

FONTE: AMPTEK, 20 I I 

Em função da sua baixa atividade, as fontes foram colocadas à menor distância 

possível do detector, detenninada pela geometria do seu invólucro. A figura 8 apresenta 

em vista lateral, o posicionamento da fonte padrão em relação ao detector. Neste caso 

foi dispensado o uso dos colimadores e do espaçador. 

/ 
Fonte 

Rodiootiv. 
podra. 

6.1 em 

Figura 8 Fontes padrão e detector (vista lateral) 

O tempo de aquisição de dados foi escolhido de fonna a garantir a identificação dos 

picos correspondentes as energias definidas na tabela 13. Foram utilizadas as 

ferramentas do software PMCA V 2.0.1 que possui rotinas para seleção de regiões de 

interesse e detenninação de picos de maior importância estatística. Por comparação com 

os espectros fornecidos no manual do fabricante (AMPTEK, 201 I) estabeleceu-se a 

correspondência entre cada pico de energia identificado e seu respectivo canal. 

I 
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Para correção dos valores de tensão nominal do equipamento de raios X Pantak 

Seifert, por meio de espectrometria foram medidos espectros em torno dos valores das 

tensões de interesse, entre 10 kV e 30 kV. Foi utilizado o sistema fabricado pela 

Amptek Inc. O sistema da Amptek tem alta resolução e é composto de um detector de 

telureto de cádmio - CdTe -, um analisador multicanal MCA 8000 e um amplificador 

modelo PX2T-CdTe além do software PMCA V.2.0.1 que controla o analisador 

multicanal e faz a aquisição dos dados e possui ferramentas para avaliação dos espectros 

obtidos.(AMPTEK, 2011) 

O detector XR-IOOT-CdTe da Amptek Inc, é um diodo tipo Schottky, de telureto 

de cádmio refrigerado por células Peltier, tem espessura de 2 mm, área sensível de 9 

mm2 e janela de berílio de 250 11m de espessura. Trabalha com tensão reversa de 400 V, 

mas permite ajuste para outros valores. No mesmo substrato estão contidos o detector, a 

célula Peltier e o pré-amplificador que é constituído de um único transistor de efeito de 

campo (FET). (AMPTEK, 2011). 

A figura 9 mostra o detector XR-I OOT e o analisador multi canal MCA 8000. 

Figura 9 Detector e analisador multi-canal AMPTEK 

O amplificador PX2T é integrado às fontes de alimentação do dispositivo de 

detecção e do pré-amplificador, tem sistema discriminador de tempo de subida (RTD) 

que reduz os efeitos das flutuações do tempo de subida dos pulsos na saída do pré

amplificador melhorando a resolução em energia. (AMPTEK, 2011) 

Colimadores são utilizados na entrada do detector, pois diminuem o fluxo de 

fótons em campos de radiação mais intensa. O fabricante Amptek Inc produz 

colimadores de tungstênio de espessura de I mm e 2 ll11l1 e diâmetro do furo central 
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entre 25 e 2000 micrometros, esses colimadores podem ser usados em conjuntos de dois 

ou mais, dependendo da intensidade do campo de radiação.(AMPTEK, 2011) 

Do conjunto de pontos obtido, foi gerada por regressão linear, a reta de 

calibração do sistema e sua equação. 

Neste trabalho, foram feitas correções para os valores de tensão dos feixes de 

referência ISO 4037, de baixa energia. Com a utilização do sistema de raios laser do 

LCD/CDTN foi feito o alinhamento do detector do sistema de espectrometria, foram 

utilizados 2 colimadores e um espaçador sendo o primeiro - mais próximo do detector 

- com 0,025 mm de diâmetro de furo, e o segundo com 0,050 111111. Optou-se por manter 

a distancia máxima permitida pela geometria do laboratório - 4,32 m - entre o foco 

detector. Foram utilizadas radiações mais filtradas para evitar que as taxas de contagem 

não ultrapassassem os limites estabelecidos pelo fabricante, pelo mesmo motivo, as 

correntes do tubo foram ajustadas a partir do menor valor. Foram medidos os espectros 

para tensões à esquerda e a direita dos valores nominais, em intervalos com 

espaçamento de I kY. Com o sistema adequadamente calibrado, foram feitos os 

levantamentos espectrométricos de feixes de raios X filtrados para diversas tensões do 

tubo. Os pontos finais de cada espectro foram utilizados para construção, também por 

regressão linear, de retas de aproximação. A intersecção destas retas com o eixo 

horizontal detemlinoll o fóton de máxima energia em keV e consequentemente a tensão 

do tubo em kV. 

Para cada espectro obtido, encontrou-se o valor da tensão do tubo pelo método 

descrito na seção 2.4.2, e, por interpolação linear, foi obtido o valor da tensão do anodo. 

3.4 Implantação das Radiações de Referência ISO 4037 em Baixas Energias Série 
L, N e H, no LCD/CDTN 

A norma ISO 4037-1 estabeleceu as séries L, N, W H de raios X de referência 

filtrados, cuja produção sujeita-se a obediência dos critérios descritos na seção 2.2.1.1. 

Este trabalho contempla as séries L,N e H para tensões até 30 kV. Em função das 

diferenças intrínsecas dos equipamentos de raios X, o trabalho de implantação de um 

feixe de referência é realizado expecificamente para cada equipamento, sendo que 

ajustes devem ser feitos para que os parâmetros de caracterização sejam alcançados. No 

LCD /CDTN foram implantadas radiações de referência de baixa energia atendendo os 
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critérios da nonna ISO 4037, cUJos parâmetros são mostrados nas tabelas 2 a 5 no 

capítulo 2 deste trabalho. 

Para implantação das qualidades L, a nonna ISO 4037 exige a verificação da 

primeira camada semirredutora, resolução, energia média além de tensão e filtração 

adicional e sugere que a filtração inerente deve ser I mm de Berílio, mas aceita outros 

valores de filtração desde que os parâmetros se aproximem, dentro dos limites 

estabelecidos. Nos procedimentos de implantação do LCD/CDTN, foram feitos 

pequenos ajustes em tensão e filtração adicional. As medidas da camada semirredutora 

foram feitas em tennos de filtros de alumínio de alta pureza seguindo os métodos 

descritos na seção 3.1.1. As medidas de resolução e energia média foram realizadas por 

espectrometria para os feixes de referência implantados. A metodologia, as instalações e 

procedimentos de medida da CSR descritos na seção 3.1 foram repetidos para as 

radiações de referência em implantação, exceto a câmara de ionização, uma vez que 

para as baixas energias, foi utilizada a câmara RC-6M que tem volume sensível de 6 

cm3 e dependência energética na faixa de 10keV a 40keV, dentro de 5%, conectada ao 

eletrômetro Keithley 6517 e que é indicada para energias menores que 40 keV. Não 

houve utilização das medidas da câmara de monitoração e a umidade relativa 

monitorada variou dentro de limites estreitos. A pressão e a temperatura ambientes 

foram medidas ponto a ponto e seus valores utilizados na correção das leituras indicadas 

pelo eletrômetro. Os valores obtidos foram comparados aos valores de caracterízação. 

Para os casos em que a aproximação não atendeu os limites estabelecidos, modificou-se 

o valor da filtração adicional ou da tensão e procedeu-se a nova medida da CSR. O 

procedimento foi repetido até ser encontrado um valor de filtro capaz de reproduzir os 

parâmetros de caracterização. Uma vez que, consideram-se implantados os feixes onde 

há aproximação das camadas semirredutoras, com os valores de caracterízação, a 

verificação dos parâmetros medidos por espectrometria não desclassifica as radiações 

implantadas por aproximação de CSR, para os casos de não confonnidade em relação ao 

parâmetro resolução espectral. Foram efetuadas a medidas de corrente de fuga e 

verificada a repetitividade do sistema câmara-eletrômetro 

Para implantação da série N, adotou-se metodologia similiar, exceto pela 

incorporação do parâmetro segunda camada semirredutora. Também nesta série, nos 

casos necessários, os valores de filtração adicional e tensão foram ajustados. 
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Para a série H a norma estabelece como parâmetros a tensão do tubo e primeira 

camada semirredutora, filtrações adicionais foram inseridas para que a CSR alcançasse 

os valores defmidos. 

3.5 Análise das Incertezas Associadas ao Processo de Determinação da CSR em 

Feixes de Raios X de Baixas Energias Implantados no LCD/CDTN 

Para os feixes de raios- X de baixa energia foram repetidos os procedimentos de 

3.1.1 Entretanto, neste caso, confonne discutido na seção 2.6, as condições climáticas 

devem ser consideradas. No LCD/CDTN, graças ao sistema de ar condicionado, a 

temperatura varia dentro de limites estreitos, portanto essa grandeza, embora 

considerada para correção das medidas da câmara de ionização incluída como grandeza 

de influência, no cálculo da incerteza, não foi considerada pela sua ação sobre a 

densidade da camada do ar entre o foco e detector, por razões semelhantes, a pressão 

também não foi considerada para esse fim, mesmo em baixas energias. Entretanto, a 

umidade do ar varia significativamente no laboratório, durante os procedimentos de 

implantação. Por essa razão, neste estudo, considerou-se a incerteza em relação à 

umidade relativa do ar(r) . 

Para o cálculo da incerteza padronizada, seguindo a metodologia de 3.1.1, 

calculou-se o coeficiente de sensibilidade em relação à umidade relativa do ar: 

c = ax 
S ar (3.15) 

Mas, 

ar ar aI' (3.16) 
ax aI' ax _=_0-

Derivando a função de transferência em relação a 11: 

x = -~ln (Lx) 
I' Lo 

ax _ 1 I (Lx) --n -aI' 1'2 Lo (3.17) 

E, 
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aI' aI' ap _ = _ 0-
ar ap ar (3.18) 

Posto que, para um valor fIxo de coefIciente de atenuação mássico, o coefIciente de 

atenuação linear é diretamente proporcional à densidade, podemos escrever: 

Seja A = !::. = Coeficiente de atenuação mássico 
p 

Então: 

aI' = A 
ap (3 .19) 

Para estabelecer uma função p = f(r) e calcular ap
, foi utilizada a fónn ula 2.36 

ar 

p = Po 1,005699 - - -- - - ..2. [ P 1 r (T)17.97]7: 

Po 175,47 ro To T 

Considerando temperaturas entre 20°C e 25°C em passos de I °c e pressão de 92 

kPa (média no LCD/CDTN) fo i construída a tabela 14 

Tabela 14 Densidade do ar em função da umidade relativa para os valores usuais de temperatura no 
LCD/CDTN 

TEMPERATURA 20°C 21°C 22 °C 23 °C 24 °C 25°C 

UMIDADE DENSIDADE (p ) (kgjm3) 
RELATIVA 

0,40 1,0895 1,0892 1,0890 1,0887 1,0884 1,0881 

0,45 1,0890 1,0887 1,0884 1,0881 1,0877 1,0874 

0,50 1,0884 1,0881 1,0878 1,0874 1,0871 1,0867 

0,55 1,0879 1,0876 1,0872 1,0868 1,0864 1,0860 

0,60 1,0874 1,0870 1,0866 1,0862 1,0858 1,0853 

0,65 1,0869 1,0864 1,0860 1,0856 1,0851 1,0846 

0,70 1,0863 1,0859 1,0854 1,0849 1,0844 1,0839 

0,75 1,0858 1,0853 1,0848 1,0843 1,0838 1,0832 

0,80 1,0853 1,0848 1,0843 1,0837 1,083 1 1,0825 



Da tabela 14 foram construídos os gráficos da figura 10 
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Figura 10 Densidade do ar em função da umidade relativa para os valores usuais de temperatura no 
LCD/CDTN 
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Observou-se na figura 10 uma família de retas quase paralelas, significando que 

com boa aproximação, dentro das condições de temperatura e pressão geralmente 

obtidas no LCDICDTN, a densidade do ar decresce linearmente com a umidade 

relativa. As declividades das retas (B), aproximadamente iguais, são as medidas do 

decrescimento da densidade do ar com a umidade relativa ou: 

~=B 
iJr 

( 3.20) 

O valor B fornecido pelo ORIGIN foi utilizado para o cálculo do coeficiente de 

sensibilidade em relação à umidade relativa. 

Nesse estudo optou-se pela curva de 23°C, temperatura que ocorreu com maIOr 

frequência. 

Desta forma: 

a~ = a~ . ~ = A. B 
ar iJp iJr 

(3 .21) 



E, 

C = ax = a~ . ilx = 
S ilr ilr iI~ 

Uma vez que Lx "" 0,5 para o intervalo otimizado, 
Lo 

ilx O,693A.B 

ilr "" ~2 
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(3.22) 

(3.23) 

o valor da incerteza em relação à umidade foi estimado com base na história do 

LCD/CDTN. Segundo os dados históricos, a umidade sempre esteve entre 0,4 e 0,8 não 

há registros que tenha excedido esses limites, portanto a variação de 0,4 em umidade 

relativa Foi utilizada para estabelecer a incerteza padronizada. 

3.6 Simulação dos Espectros pelo Software XcompSr. 

Foram feitas simulações das radiações de referência de baixa energia, por meio 

do software Xcomp5r, utilizando os dados definidos na nonna em termos de filtrações e 

tensão do tubo. Os resultados obtidos foram comparados com os parâmetros de 

caracterização de cada feixe de referência. Em um segundo experimento, foram feitas 

simulações utilizando os dados da implantação no LCD/CDTN. Foram feitas as 

comparações com os espectros medidos. A figura II mostra a janela de entrada dos 

dados do Xcomp5r. 

Figura 11 Janela de dados do Software Xcomp5r 
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o Xcomp5r simula espectros de raios X para tensões do tubo entre 20 kV e 150 

kV, neste estudo foram simuladas os feixes de até 30 kV. Para as radiações de 

referência foram utilizados os parâmetros definidos pela ISO 4037-1 na tabela 15. 

Tabela 15 Parâmetros de caracterização das radiações de referência ISO 4037-1 utilizados para simulação 

Qualidade 
Tensão Alumínio Cobre Berílio Ângulo Distância 
(kV) ( mm) (mm) (mm) Anodo Foco-Detector (em) 

L 20 20 2,0 I 20 100 
L 30 30 4,0 0,18 1 20 100 
N20 20 1,03 1 20 100 
N 25 25 2,03 1 20 100 
N 30 30 4,03 1 20 100 
H 20 20 '0,15 1 20 100 
H 30 30 *0,52 1 20 100 

*Dados retIrados de SEELENT AG at al.(ISO, 1996) 

Os espectros simulados foram comparados aos espectros medidos. 

3.7 Espectrometria das Radiações de Referência de Baixa Energia ISO 4037 
Implantadas no LCD/CDTN 

As radiações de referência ISO 4037 de baixa energia foram implantadas no 

LCD/CDTN em termos de CSR, ajustes foram feitos para que houvesse aproximação 

destes parâmetros com os valores de caracterização. Foram medidos os espectros dos 

feixes implantados. A medição destes espectros foi realizada de acordo com os 

procedimentos descritos em 3.3.1 e 3.3.2. Para algumas qualidades foi necessária a 

redução da corrente do tubo para efetuar a espectrometria na distancia definida para 

implantação. Entretanto, em outras qualidades de maior tensão e menor filtração, 

mesmo utilizando valor mínimo de corrente, as taxas de contagem seriam superiores ao 

máximo admitido pelo fabricante, nesses casos, ajustou-se a distância foco-detector. Os 

dados da espectromctria foram exportados para o EXCEL 5.1 e foram gerados gráficos 

pelo ORIGlN 8.1. Utilizou-se a forma matricial do espectro para cálculos dos 

parâmetros energia média e resolução espectral. As camadas semirredutoras foram 

obtidas anteriormente pelas metodologias descritas em 3.1 

3.8 Verificação dos Efeitos das Condições Climáticas Sobre os Resultados de 
Implantação de Feixes de Referência em Baixas Energias. 
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Na seção 2.6, discutiu-se a influencia das condições climáticas na atenuação de 

feixes de raios X de baixa energia, em 2.6.5, são estabelecidos procedimentos de 

correção para os coeficientes de conversão kenna no ar, em grandezas operacionais, de 

acordo com a norma ISO 4037-4. Por outro lado, a norma não estabelece critérios para 

os procedimentos de implantação, no tocante à sensibilidade das radiações de baixa 

energia, com parâmetros climáticos. 

No LCD/CDTN, para a radiação de referência L 20 implantada, foram feitas cinco 

medidas consecutivas da primeira CSR utilizando a metodologia descrita em 4.1 

realizadas no período da manhã, quando a umidade relativa alcança seus malOres 

valores, repetiram-se os procedimentos na parte da tarde, após a ação dos 

desumidificadores do LCD já com importante redução no seu valor. Os resultados 

obtidos nas duas situações foram comparados. 

3.9 Determinação dos Valores dos Coeficientes de Conversão Kerma do Ar em 

Equivalente de Dose Ambiental para os Feixes de Referenda em Baixas Energias 
ISO 4037 L30, N 25 e N 30 

Para as radiações de referência implantadas mo LCD/CDTN, foram calculados 

os valores dos coeficientes de conversão médios, de acordo com a expressão: 

I:O h(il.{(i) 
h ' I:o rei) , 

Onde: 

fé a função distribuição 

(3.24) 

11 é o coeficiente de conversão kerma do ar em grandeza operacional para um feixe de 

raios X filtrados de função distribuiçãof 

i é o canal do sistema de cspectrometria 

hei) é o coeficiente de conversão para fótons de energia correspondente ao canal i 

Ri) é a imagem do canal i pela função distribuição 

Os valores de hei) foram obtidos por análise da figura 5. Considerou-se que no 

intervalo entre 15 keV e 40 keV, o gráfico logarítmico-linear é uma reta. Foram 

detenninados os coeficientes angular e linear desta reta idealizada e sua expressão 

analítica definiu aproximadamente a dependência entre coeficiente h*(IO) e a energia 
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dos fótons do feixe em estudo. Por comparação com a reta de calibração, obteve-se a 

expressão de h*( 1 O) em função do canal (i). Desta forma, com o espectro na forma 

matricial e a expressão analítica de h(i), os coeficientes de conversão h*(lO) foram 

calculados para alguns feixes de referência implantados. Foram feitas comparações com 

outros resultados. 



4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Determinação Experimental da Camada Semirredutora do Pantak Seifert a 
60kV. 
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No experimento descrito na seção 3.1 foi obtido o conjunto de valores de intensidade 

relativa do feixe de raios X a 60kV em função da espessura do atenuador de alumínio 

mostrado na tabela 16 

Tabela 16 Intensidade Relativa em função da espessura para um feixe de 60 kV 

ESPESSURA (mmAI) INTENSIDADE RELATIVA 

0,00 1,000 

0,02 0,913 

0,04 0,831 

0,06 0,766 

0,08 0,705 

0,10 0,659 

0,12 0,632 

0,14 0,579 

0,16 0,545 

0,18 0,516 

0,20 0,491 

0,25 0,449 

0,50 0,306 

0,75 0,240 

Em uma pnmelra análise, assumindo que a função tabelada é estritamente 

decrescente, conclui-se que a CSR está necessariamente no intervalo entre 0,18 mm e 

0,20 mm. A figura 12 apresenta o gráfico obtido com os dados da tabela 16. 
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Figura 12 Gráfico da intensidade relativa em função da espessura do feixe de 60 kV 

As figuras 13 e 14 apresentam as linhas de tendência exponencial e polinomial que 

melhor ajustam o conjunto de pontos da tabela 16. 

1,2 

1,1 

1+-----------
0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 .j-------"~------

0,3 i-----+,,--
0,2 t------------=~.-
0,1 l----------------

° ~I--.----.--~-~ 
° 0,2 0.4 0,6 0,8 

Figura 13 Ajuste Exponencial 
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Figura 14 Ajuste Polinomial 

o Software, EXCEL 5.1, também define as expressões para cada tipo de ajuste. 

Para o ajuste exponencial, mostrado na figura 13. 

y = O,8147e- 1,861X ( 4.1) 
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Por meio da\fónnula 4.1, obteve-se o valor da camada semirredutoras. 

CSR = 0,262 mmAl 

Para o ajuste polinomial da figura 14 foram experimentados polinômios do 

segundo ao sexto grau. Os ajustes que apresentaram pontos críticos dentro do intervalo 

pesquisado foram descartados. Optou-se pela regressão polinomial de quinto grau: 

y = 14,383x 5 + 34,919x4 
- 33,54x3 + 16,566 X2 - 4,7499x + 0,9955 ( 4.2) 

Resolvendo a equação 4.2 no ponto de interesse, foram encontradas as seguintes 

soluções aproximadas: 

Xo 0.198 

Xl = 0.1448 + 0.367i 

X2 = -3.217 

X3 = 0.1448 - 0.367i 

X4 0.335 

As soluções complexas e a solução negativa não convêm ao problema em 

estudo. O valor de X4 não foi considerado por estar visivelmente fora do intervalo obtido 

experimentalmente, portanto a única raiz possível é: 

CSR = Xo = 0.198 mmAl 

Utilizando o mesmo conjunto de pontos, foi gerado, por melO do Software 

ORIGIN 8.1, a expressão para ajuste exponencial: 

y = 42,14251. e-X/O.55915 + 45,0175 e-X/O.108l8 + 12,9406 (4.3) 

Para resolver 4.3 no ponto de interesse, recorreu-se à pesquisa por meio de 

tabelamento com passos de 0,005 mm. Encontrou-se o seguinte valor: 

CSR = 0,196 mmAl 

Para o mesmo cálculo, foi utilizada a expressão da ANVISA 

CSR = Xblog(2La/Lol-xalog(2Lb/Lol 

log(La/Lbl 

Aplicada aos pontos mais próximos de Lo/2 

CSR=0,196mmAl 

(4.4) 
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Uma vez que a fórmula da ANVISA exige espaçamento não superior a 0,5 mm 

de alumínio, foi calculado o valor da CSR para o intervalo 0,04 a 0,5 mm AI, ainda 

inferior a 0,5mm de alumínio. 

CSR = 0,273 mmAl 

No experimento descrito, o modelo polinomial foi construído utilizando-se um 

conjunto de pontos com o espaçamento mínimo possível no laboratório, em termos de 

filtros de alumínio (0,02 mm). Para efeito de comparação foi construído um gráfico com 

aproximação polinomial de quinta ordem com espaçamento superior ao mínimo, de 

acordo com a tabela 17. 

Tabela 17 Intensidade relativa em função da espessura dos absorvedorcs 

ESPESSURA(mmAL) 
0,00 

0,04 

0,08 

0,12 

0,16 

0,20 

0,50 

0,75 

INTENSIDADE RELATIVA 
1,000 

0,831 

0,705 

0,632 

0,545 

0,491 

0,305 

0,240 

o gráfico gerado possui ajuste polinomial de quinta ordem com coeficiente de 

modelo (R2
) muito próximo da unidade, mostrado na figura 15. 
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Figura 15 Intensidade relativa em função da espessura para os pontos da tabela 17 
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De acordo com o método alternativo discutido em 3, L I o cálculo da CSR é feito 

por interpolação do intervalo otimizado, Aplicando-se interpolação linear para os dois 

pontos mais próximos obteve-se: 

CSR = 0,198 

Na tabela 18 foi feito um comparativo entre os resultados obtidos pelos diversos 

procedimentos discutidos nessa seção, 

Tabela 18 Comparação entre valores de CSR obtidos pelas metodologias discutidas na seção 3, I 

Método CSR(mmAI) 

Ajuste Exponencial I 0,262 

Ajuste Polinomial 0,198 

Fórmula da ANVISA 0,196 

Ajuste Exponencial 2 0,196 

Método Alternativo 0,198 

Os softwares de ajuste polinomial, pela forma que são concebidos, apresentam 

polinômios, em ordens mais elevadas, capazes de sugerir tendências falsas, conforme o 

que se observou no gráfico da figura 15, No entanto, estes modelos podem ser utilizados 

localmente com segurança desde que haja números de pontos suficientemente próximos, 

mas adicionam a tarefa de encontrar as n raízes de polinômios de ordem n - ézima, 

analisar e descartar as que não são convenientes. 
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Quanto à fónnula 4.4 (ANVISA), conclui-se que pode ser utilizada com 

segurança nos casos de intervalos estreitos entre os pontos (XA' IA) e (xB,IB ). 

Entretanto, para radiações mais filtradas, foi verificado em outros experimentos que a 

fónnula apresenta melhores resultados, mesmo com distâncias não tão pequenas entre 

os pontos (XA' IA) e (XB' IB), o que é coerente, uma vez que feixes mais filtrados 

aproximam-se, em tennos de espectro, de feixes mono energéticos e a fónnula 4.4 

baseia-se nessa boa aproximação. 

Os modelos exponenciais mais simples, que permitem encontrar a função 

inversa com facilidade, conduziram, neste experimento, a um valor de CSR nitidamente 

fora do intervalo. Também aqui o resultado é coerente uma vez que o feixe do 

experimento 3. I conta apenas com a filtração inerente tendo, por consequência, 

comportamento muito distante dos feixes mono energéticos. 

Para o modelo obtido por meio do Software ORIGIN, mms elaborado, a 

convergência foi melhor, mas persistiu a dificuldade de detenninar o valor da CSR, por 

meio de softwares próprios para equações transcendentes, já que nesses casos a solução 

analítica, nem sempre existe. 

Nesse experimento, não foram possíveis comparações com a fónnula (equação 

3.2) proposta pelo IRD uma vez que não foram efetuadas leituras com absorvedores 

com 3 mm de alumínio. 

A aquisição de dados para cálculo da CSR não foi feita de acordo com a 

proposta do método alternativo, entretanto, obteve-se o intervalo ótimo, dentro das 

premissas do método. O ponto fundamental do método alternativo, descrito na seção 

3.1.1, é que o intervalo para o qual a CSR esteja inserido deve ser menor ou igual a 

espessura do menor filtro disponível no laboratório, no caso do LCD/CDTN , em tennos 

de filtros de alumínio de alta pureza, o menor filtro tem espessura de 0,02 mm, 

portanto, a interpolação linear no intervalo 0,18 a 0,20 foi considerada satisfatória. 

4.1.1 Cálculo das Incertezas Associadas à Medida da CSR em Feixe de Raios X de 
60kV 

Para detenninação das incertezas associada à medida da CSR pela metodologia 

alternativa discutida na seção 3.1.1, foi necessário detenninar a incertezas das medidas 

efetuadas nos pontos (XA' IA e xB, IB), que são as extremidades do intervalo otimizado. 
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Para cálculo das incertezas no ponto (XA' IA), foram estimados, tanto o 

coeficiente de atenuação linear médio (ii) para o feixe de 60 kV, quanto a variação da 

energia média do fóton desse mesmo feixe, uma vez que a energia nesse estudo também 

é uma grandeza de influência, embora não tenha sido medida. Para ambos os casos 

recorreu-se à espectrometria simulada pelo software Xcomp5r. 

4.1.1.2.1 Estimativa do Coeficiente de Atenuação Linear Médio. 

Para estimativa do coeficiente de atenuação linear médio foi utilizada a seguinte 

expressão: 

L iO 
/L(E)·f(E) 

- " 
li. L:o f(E) , 
Sendo: 

Ii.(E) o valor do coeficiente linear para a energia E (NIST, 2012) 

f a função distribuição ( espectro simulado) 

li =2,75 cm- I 

4.1.1.2.2 Estimativa da Variação da Energia Média do Feixe de 60kV 

(4.5) 

De acordo com o fabricante (RADCAL, 1994), a dependência energética do 

detector é ±5% entre 40 e 1300 keV e considerando que: 

L(a) =23,96 IlC 

b.L = 10% L(xo) = 2,396nC 

b.E = (1300 - 40)keV = 1260keV 

Assumindo que a dependência energética ocorre em taxa constante, dentro dos limites 

estabelecidos, 

óL = D(E) =0,00111 nC.keV- 1 
óE 

1 
Cs = -D(E) . - = -2, 93. lO-sem. kev- 1 

llLx 
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Embora não tenham sido feitas medidas da energia do feixe de 60 kV, estimou

se a variação da energia em 10% da energia média, obtida por meio do espectro 

simulado, encontrando o valor aproximado 3 keV, que foi utilizado na planilha de 

cálculo das incertezas padrão combinadas. 

4.1.1.3 Cálculo nos Pontos Extremos do Intervalo Otimizado. 

Para o cálculo da incerteza nas extremidades do intervalo, foram lançados os nas 

tabelas 19 e 20 valores das dispersões de cada fonte de incerteza identificada além dos 

divisores e coeficientes de sensibilidade e foram calculadas as incertezas padrão (u) 

para nos pontos (XA' IA) e (xB,IB ). Nas últimas colunas de cada tabela, são 

apresentadas as incertezas padrão. 
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Tabela 19 Cálculo das incertezas padrão para o ponto XA em feixe de 60 kV 

Coeficiente de Sensibilidade Incerteza 
N° Fonte Tipo Valor Unidade Distribuição Divisor Padrão (u) 

Fórmula Unidade Valor (em) 

I DE B 6 keV Retangular of3 -DE' 1/ IlLx em/keV -1,67.10.5 5,78.10.5 

2 DP A 0,00111 nC Normal 1 -l/IlLx em/nC -0,0152 1,68.10-5 

3 RE B 0,01 nC Retangular of3 -1/ IlLx em/nC -0,0152 8,75.10-5 

4 CT B 0,01 DC Normal 2 1/ Jl (T + 273,15) em/"C 0,00123 6 15 10-6 , . 

5 RT B 0,01 DC Retangular of3 11 Jl(T + 273,15) em/" C 0,00123 7,1.10-6 

6 CB B 0,01 kPa Normal 2 -11 JlP em/kPa 0,00397 1,98.10-5 

7 RB B 0,01 kPa Retangular of3 -11 JlP em/kPa 0,00397 2,29.10-5 

8 ME B 1,8.10-4 em Normal 1 1 em/em 1 1,8.10-4 

Dependência energética da câmara de ionização( DE) ;Desvio padrão das leituras do eletrômetro ( DP); Resolução do eletrômetro ( 

RE) ;Certificado de calibração do termômetro ( CT) ; Resolução do termômetro (RT) ;Certificado de calibração do barômetro (CB); 

Resolução do barômetro(RB); Medida da espessura dos filtros (ME); Interpolação (I) 
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Tabela 20 Cálculo das incertezas padrão para o ponto XB em feixe de 60 kV 

Coeficiente de Sensibilidade Incerteza 
N° Fonte Tipo Valor Unidade Distribuição Divisor Padrão (u) 

Fórmula Unidade Valor (cm) 

I DE B 3 keV Retangular ~ -DE.1/I-lLx
lL1 

cmlkeV -2 93 10-5 5.78.10-5 , . 

2 DP A 0,00091 nC Normal I 
-l/l-lLx [3] 

em/nC -0,030 1,57.10-5 

3 RE B 0,01 nC Retangular ~ -l/l-lLx em/nC -0,030 8,75.10-5 

4 CT B 0,01 °C Normal 2 11 /1 (T + 273,15) cm/"C 0,001236 6,15.10-6 

5 RT B 0,01 °C Retangular ~ 11 /1(T + 273,15} cm/"C 0,001236 7,1.10-6 

6 CB B 0,01 kPa Normal 2 -1/ /1P emlkPa 0,00398 1,98.10-5 

7 RB B 0,01 kPa Retangular ~ -11 /1P emlkPa 0,00398 2,29.10-5 

8 ME B 2,0.10-4 em Normal I I emlem I 2,0.10-4 

Dependência energética da câmara de ionização( DE); Desvio padrão das leituras do eletrômetro ( DP);Resolução do eletrômetro ( RE) 

Certificado de calibração do termômetro ( CT) ; Resolução do termômetro (RT) ;Certificado de calibração do barômetro (CB); 

Resolução do barômetro(RB); Medida da espessura dos filtros (ME); Interpolação (I) 



4.1.1.3 Cálculo da Incerteza Padrão Combinada (u~ ) (Sem a incerteza da 
Interpolação) 

( 4.6) 

Para esse cálculo foram consideradas as incertezas padrão das duas medições efetuadas, 

exceto a incerteza da interpolação. 

u~ = 3,11.1O-4 cm 

4.1.1.4 Cálculo da Incerteza da Interpolação (u(I)) 

De acordo com a equação 3.14 exibida na seção 3.2.2.6 

XB -XA 
u(Il = 2 = O,OOlem 

Na distribuição triangular o divisor é ,[6 e, neste caso, o coeficiente de sensibilidade é 

unitário: 
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4.1.1.5 Cálculo da Incerteza Padrão Combinada (u c ) (Com incerteza da interpolação 

(4.7) 

uc =0,000513 em 

4.1.1.6 Cálculo da Incerteza Expandida 

Para detenninação da incerteza expandida calculou-se o grau de liberdade efetivo por meio 

da Fónnula de Welch Satlerthwaite. 

u 4 - , 
ver! - --.

i ui(y) 
L,-v-. , 

Ver! > 100 

(4.8) 



o valor encontrado foi superior a 100, na tabela t-student, o valor de k que corresponde a 

graus de liberdade desta ordem é: 

k = 2,025. 

Portanto, neste trabalho, a medida da CSR é: 

CSR = 0,0198em ± 0,0011 cm com fator de abrangência k = 2,025 e intervalo de 

confiança de 95,45% 
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Ou: 0,0198 em ±5,35% com fator de abrangência k = 2,025 e intervalo de confiança de 

95,45% 

Os dados exibidos nas tabelas 19 e 20 evidenciam a importância da boa 

determinação da sensibilidade do mensurando em relação à cada fonte uma vez que valores 

nominais mais altos de incerteza, dependendo do coeficiente de sensibilidade, nem sempre 

correspondem a maiores contribuições no valor da incerteza padrão combinada. 

Nominalmente a fonte de maior contribuição contemplada neste estudo é a dependência 

energética estabelecida pelo fabricante, entretanto em termos do mesurando, sua 

contribuição na composição da incerteza padrão combinada foi inferior a de outras fontes. 

Pela metodologia utilizada, acrescentou-se, em relação aos métodos usuais, a 

incerteza da interpolação que pode ser bastante significativa se o intervalo otimizado não 

for suficientemente estreito. Este fato pode representar desvantagem em relação aos 

métodos que propõe modelos matemáticos próprios para cada conjunto de dados 

adquiridos, em relação ao controle da incerteza. 

4.2 A Filtração Inerente do Equipamento Pantak Seifert ISOVOL T 320 em 60 
kV. 

Para determinação da filtração (FI) inerente do equipamento Pantak Seifert 

ISOVOLT 320, utilizou-se o procedimento previsto pela norma ISO 4037-1 que consiste da 

interpolação dos dados da tabela 12. No caso específico desse experimento, o valor medido 

da CSR não foi contemplado pelo domínio da função tabelada que associa filtração inerente 

a CSR. Como opção para contornar essa dificuldade construiu-se, por meio do software 

OR 10 IN 8.1, um modelo polinomial de 5" ordem que ajustou os pontos, com coeficiente de 

detenninação do modelo (R2
), muito próximo da unidade. Uma vez que a norma ISO 4037 
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não recomenda e tampouco sugere procedimento alternativo para detenninação da filtração 

incrente, utilizou-se o modelo polinomial proposto e fez-se uma extrapolação . 
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Figura 16 Gráfico de Filtração inerente em função da CSR 

4 

A figura 16 apresenta a linha de tendência polinomial, o software ORIGIN 8.1 também 

define a equação: 

FI = 0,024CSR 5 - 0,1699CSR4 + 0,4417CSR 3 - 0,1028CSR 2 + 0,519CSR + 0,087 (4.9) 

Pela expressão 4.9, 

CSR = 0,198 mmAI =} FI = 0,189 mmAI 

Para a estimativa da incerteza associada á detenninação da Filtração Inerente, optou-se por 

utilizar novamente o modelo polinomial e verificar a ação da incerteza atribuída à medida 

da CSR sobre o valor da filtração inerente. 

CSR = 0,198mm ± O,Ol1mm 

o que significa que com 95% de certeza, o valor da CSR estará entre os limites: 

0,198 - 0,011 < CSR < 0,198 + 0,011 

Ou: 

0,187 < CSR < 0,209 



Aplicando as extremidades do intervalo na expressão 4.9, foram obtidos os limites do 

intervalo para o valor da filtração inerente. 

CSR= 0,187 =} FI = 0,1803 

CSR= 0,209 FI = 0,1976 

liFI 
-2- = 0,008614 mmAI 

Ou seja: 

F[= 0,189 mmAI ± 0,009 mmAI 
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Para implantação de feixes de ralOS X de referência, a norma ISO 4037-1, 

detennina que a filtração inerente seja medida a 60 KV embora tenha definido feixes de 

até 320 kV. Além disso, adota metodologia publicada em 1959 que se baseia em dados 

obtidos em experimentos anteriores. Para o experimento descrito em 4.2 há uma 

inconveniência adicional, pois o valor da primeira camada semirredutora não foi 

alcançado pela tabela fornecida. O método de ajuste do conjunto de pontos da tabela 

fornecida pela nonna pode ser considerado adequado uma vez que o coeficiente de 

detenninação do modelo (R 2) foi muito próximo da unidade, mas há incertezas em 

relação aos coeficientes do polinômio de ajuste que não foram analisadas neste trabalho. 

Por outro lado, não há referências quanto às incertezas do próprio método de 

determinação da filtração inerente sugerido pela ISO 4037 (ISO, 1996). Entretanto, 

considerando as diferenças tecnológicas entre os equipamentos da época em que o método 

foi proposto, e os equipamentos atuais, os valores encontrados, tanto em CSR quanto em 

filtração inerente, foram considerados coerentes, uma vez que atualmente são utilizados 

materiais mais adequados para a construção das janelas dos tubos em equipamentos de 

raios-X, o que faz a filtração inerente, potencialmente mais baixa. 

A tabela 21 apresenta a comparação entre os resultados obtidos neste trabalho, em 

termos de CSR e filtração inerente, com outras medidas realizadas anteriormente, no 

mesmo equipamento e com metodologias similares. 
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Tabela 21 Comparação entre resultados de CSR e FI obtidos no sistema de irradiação do LCD/CDTN 

CSR E FILTRAÇÃO INERENTE 
CSR Incerteza Filtração Inerente Incerteza 

(mmAI) (mmAI) (mmAI) (mm AI) 
ESTE TRABALHO 0,198 0,0164 0,189 0,0086 

CAMPOS DE OLIVEIRA (2008) 0,177 0,007 0,178 0,011 

Observou-se elevação no valor da CSR e consequentemente no valor da filtração 

inerente na comparação com os resultados deste trabalho com os resultados obtidos por 

CAMPOS DE OLIVEIRA (2008). Os aumentos da CSR e da filtração verificados no 

experimento atual podem ser atribuídos à metalização do tubo, ocorrida no intervalo entre 

os dois experimentos. 

4.3 Calibração do Sistema de Espectrometria do LCD/CDTN 

Para os levantamentos espectrométricos de feixes de raios X para valores de tensão 

do tubo em torno dos valores de tensão das radiações de referências estudadas, o sistema de 

espcclrometria foi previamente calibrado conforme descrito em 3.3. 

Realizado o levantamento espectrométrico das fontes da tabela 13 foram 

identificados os fótons de raios X e raios gama e os correspondentes canais do sistema. 

Na figura 17, espectro do Amerício 241 obtido pelo sistema de espectrometria do 

LCD/CDTN, os picos de energia encontrados foram comparados com os espectros 

fornecidos pela Amptek e associados aos canais correspondentes. De forma análoga 

foram feitas as identificações de energias para fontes de Bário 133 e Cadmio 109. 



13,9 keV -

A li 

_ 17,8keV 

20,8 keV 

/ 

AJ 

59,5412 keV 

Energia (keV) 

Figura 17 Espectro de energia do Amerício 241 obtido com o Sistema de Espectrometria do LCD/CDTN 
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A identificação dos picos de energia das fontes citadas e a associação aos canais do 

sistema de espectrometTia gerou a tabela 22 

Tabela 22 Correspondência entre energia do fóton e o canal do sistema de espectrometria do LCD/CDTN 

Isótopo Energia (Kev) Canal 

Amerício 241 13,9 155 

Amerício 241 17,8 189 

Amerício 241 20,8 232 

Cádmio 109 22,1 247 

Bário 133 30,85 346 

Amerício 241 59,54 670 

Bário 133 80,89 912 

Cádmio 109 88 992 

Com o conjunto de pontos da tabela 22, por regressão linear, foi construída a reta de 

calibração da figura 18 e obtida a equação: 

E = 0,0882 i+ 0,4759 (4.10 ) 

r 
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Sendo: E Energia do fóton e i Número do canal do sistema de espectrometria 
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Figura 18 Reta de ealibração do sistema de espectrometria do LCD/CDTN 

Para a medida da tensão do tubo por espectrometria de fÓlons , foram feitos 

levantamentos espectrométricos de feixes filtrados com tensões em tomo dos valores de 

interesse. As figuras de 19 a 23 apresentam os pontos fmais dos espectros medidos, para 

tensões nominais do tubo de 7 kV a II kV. A reta de aproximação foi obtida para cada uma 

delas. Verificou-se o ponto de intersecção com o eixo horizontal, que define a tensão do 

tubo em kV. 
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Figura 19 Reta de Regressão Linear obtida eO I11 Últ imos pontos do Espectro de Feixe de Raios X com 
Valor Nominal da Tensão de 7kV 
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Figura 20 Reta de Regressão Linear obtida com Últimos pontos do Espectro de Feixe de Raios X com Valor 
Nominal da Tensão de 8kV 
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Figura 21 Reta de Regressão Li near obtida com Últ imos pontos do Espectro de Feixe de Raios X com Valor 
Nominal da Tensão de 9kV 
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Figura 22 Reta de Regressão Linear obtida com Últimos pontos do Espectro de Feixe de Raios X com Valor 
Nominal da Tensão de IOkV 
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Figura 23 Reta de Regressão Linear obtida com Últimos pontos do Espectro de Feixe de Raios X com Valor 

Nominal da Tensão de II kV 

A tabela 23 apresenta os valores de tensão mostrados pela intersecção das retas 

obtidas para cada valor de tensão nominal. 

Tabela 23 Tensão Medida por Espectrometria em Função da Tensão Nominal do Equipamento de Raios X do 
Sistema de Irradiação do LCD/CDTN 

TENSÃO NOMINAL (kV) 

7 

8 

9 

10 

11 

TENSÃO MEDIDA (kV) 

9,44 

10,40 

11 ,34 

12,26 

13 ,16 
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Por regressão Linear obteve-se o gráfico da figura 24 

6 • la 12 

Tensao nominal (kV) 

Figura 24 Gráfico Tensão medida em função da Tensão nominal 

° gráfico da figura 24 mostra um linearidade quase perfeita na função que associa 

va lores medidos aos valores nominais o que aumenta a confiabilidade da interpolação. 

Utilizando os mesmos procedimentos descritos, foram realizadas medidas de espectros para 

tensões em torno de 20 kV e 30 kV. Em cada caso, os valores encontrados de tensão 

medida foram utilizados para a construção, por regressão linear, das retas de calibração da 

tensão nominal em função da tensão medida. As equações das retas foram empregadas para 

detenninar os valores das tensões de implantação dos feixes de referência ISO, de acordo 

com a tabela 24 

Tabela 24 Valores corrigidos da Tensão do tubo para os feixes padronizados ISO de baixa energia 

TENSAO NOMINAL(kV) 

10 
15 
20 
25 
30 

TENSAO CORRIGIDA (kV) 

7.6 
11,5 
17, I 
22,7 
27,9 
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A confiabilidade metrológica dos procedimentos de calibração do sistema de 

espectrometria é assegurada pela exatidão dos valores em energia dos raios-X e gama das 

fontes-padrão utilizadas no ensaio, e por sua inequívoca identificação, por comparação com 

a bibliografia existente. Neste trabalho, para a constmção da reta de calibração do sistema 

de espectrometria, foram escolhidas energias conhecidas, com razoável proximidade dos 

valores de interesse, o que, de certa forma, reduz as incertezas pela eventual não

linearidade dos canais do sistema. 

No procedimento de medida da tensão do tubo por espectrometria realizada com o 

sistema já calibrado, observou-se um desvio sistemático superior a 2 kV em relação aos 

valores nominais do equipamento de raios X em estudo. Em baixas energias diferenças 

dessa ordem inviabilizariam os procedimentos de implantação de feixes de referência. 

Portanto, na ausência de métodos invasivos de medição de tensão a utilização da 

espectrometria é essencial para implantação das qualidades ISO, sobretudo em baixas 

energIas. 

4.4 Implantação das Radiações de Referência ISO 4037 em Baixas Energias Séries L, 
N c H, no LCD/CDTN 

No sistema de irradiação do LCD /CDTN foram implantadas radiações de 

referência de baixa energia atendendo os critérios da nonna ISO 4037. Neste contexto, a 

implantação de uma radiação de referência ISO 4037, é o estabelecimento de uma 

configuração no sistema de irradiação, em tennos de filtrações e tensão, para que os feixes 

de raios X produzidos apresentem os parâmetros de caracterização definidos. Para 

implantação dos feixes de referência foram aplicadas inicialmente, a filtração adicional e a 

tensão recomendada para cada feixe de raios X padronizado. Para os casos em que o valor 

da CSR medida divergiu do valor ISO, foram feitos ajustes em tensão e filtração. Os 

melhores enquadramentos, dentro dos intervalos pennitidos, foram obtidos para os valores 

de tensão e filtração exibidos na tabela 25. 



94 

Tabela 25 Tensão e Filtração para Feixes ISO 4037 de Baixas Energias, Implantados, no LCD/CDTN 

Qualidade Filtro (mmAI) Filtro ( mmCu) Filtro ( rum AR) Tensão (kV) 

LIO 0,04 - 1000 10,2 
L 20 2,0 - 1000 20,2 

L 30 3,6 0,178 1000 30,0 

N lO 0,04 - 1000 lO 
N 15 0,52 - 1000 15 

N20 0,85 - 1000 20 

N 25 2,00 - 1000 25 

N 30 4,00 - 1000 30 

H lO 0,00 - 500 10 
1120 0,06 - 1000 20 

H 30 0,42 - 1000 30 

Pelo método de aproximações sucessivas sugerido em 3.1.1, encontraram-se intervalos 

menores ou iguais a 0,02 mm de AI e por interpolação linear foram obtidas as camadas 

semirrcdutoras. Na tabela 26 estão os intervalos otimizados para cada feixe implantado. 
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Tabela 26 Intervalos Otimizados para as séries ISO 4037 de Baixas Energias 

Qualidade Filtro Temperatura Pressão Leitura Média Intensidade Desvpad 
(mm AI) (C) (kPa) (ne) Relativa (%) (%) 

LIO 0,000 20,4 92,21 0,868 100,00 0,87 
0,060 20,6 92,20 0,423 48,73 0,94 
0,050 20,6 92,17 0,511 58,91 0,89 

L 20 0,000 23,8 92,50 0,467 100,00 0,92 
0,420 24,0 92,48 0,232 49,59 0,95 
0,400 25,4 92,38 0,241 51,61 0,86 

L30 0,000 23,1 92,38 0,708 100,00 0,88 
1,460 23,7 92,33 0,340 48,05 0,79 
1,440 24,1 92,15 0,388 54,73 0,87 

N 10 0,00 24,3 92,20 1,830 100,00 0,61 
0,05 24,5 92,19 0,905 48,97 0,60 
0,04 24,6 92,20 1,041 56,79 0,34 

0,100 24,6 92,21 0,452 24,58 1,20 
0,090 24,6 92,23 0,524 28,54 0,90 

N 15 0,000 23,3 92,75 5,781 100,00 0,25 
0,050 23,7 92,69 2,952 50,99 0,30 
0,040 23,9 92,65 2,832 49,01 0,33 
0,100 24,0 92,60 1,495 25,78 0,50 
0,090 23,6 92,55 1,364 23,51 0,79 

N 20 0,000 23,4 92,58 3,282 100,00 0,54 
0,320 23,5 92,50 1,642 50,13 0,18 
0,330 23,6 92,49 1,607 48,75 0,34 
0,690 23,8 92,49 0,805 24,29 0,39 
0,670 23,7 92,51 0,839 25,21 0,21 

N 25 0,000 23, I 92,51 2,815 100,00 0,86 
1,390 23,2 92,49 0,712 25,42 0,45 
1,400 23,5 92,47 0,702 24,98 0,37 
0,66 23,7 92,21 1,385 49,28 0,50 
0,64 23,7 92,19 1,431 50,82 1,32 

N 30 0,000 20,9 92,98 2,162 100,00 0,49 
2,450 21,4 92,95 0,541 24,98 0,36 
2,440 21,9 92,93 0,542 25,14 0,30 
1,150 22,6 92,71 1,082 49,94 0,26 
1,140 22,9 92,67 1,091 50,29 0,10 

H 10 0,00 20,4 92,21 1,743 100,00 0,87 
0,05 20,6 92,20 0,872 47,67 0,94 
0,04 20,6 92,17 1,044 51,91 0,89 

H 20 0,00 23,8 92,50 0,955 100,00 0,92 
0,12 24,0 92,48 0,473 49,12 0,95 
0,11 25,4 92,38 0,481 51,51 0,86 

1130 0,00 23,1 92,38 1,431 100,00 0,88 
0,37 23,7 92,33 0,684 48,75 0,79 
0.35 24,1 92,15 0,782 52,73 0,87 
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A tabela 27 apresenta os valores de CSR obtidos por interpolação linear dos 

intervalos otimizados mostrados na tabela 26. 

Tabela 27 Valores de CSR obtidos por interpolação dos intervalos otimizados (Tabela 26 ) 

Qualidade 1" CSR( mmAI) 2' CSR( mmAI) 

LIO 0,059 
L 20 0,416 

L 30 1,450 

N 10 0,049 0,051 
N 15 0,145 0,162 

N20 0,320 0,360 

N 25 0,650 0,750 

N 30 1,150 1,300 

H 10 0,039 
H 20 0,114 

H 30 0,357 

Para boa parte dos feixes implantados os valores de filtração adicional indicados 

pela norma ISO 4037-1, conduziram a valores de CSR muito próximas dos valores de 

caracterização, entretanto alguns ajustes em tensão e filtração foram necessários. Para a 

qualidade ISO H 10, a distância foco-detector de 100 cm recomendada para implantação 

deixou o feixe muito penetrante, sendo necessária sua redução para 50 cm. 

4.4.1 Cálculos das Incertezas Associadas às Medidas das Camadas Semirredutoras 
dos Feixes de Raios X Implantados 

Para dcterminação das incertezas foram necessárias análises de cada ponto dos 

intervalos otimizados que constam na tabela 26. Foram repetidos os procedimentos 

utilizados para a avaliação das incertezas das medidas da CSR utilizados no feixe de 60kV. 

Entretanto, para feixes de baixas energias, as incertezas em relação à umidade relativa do ar 

foram acrescentadas às planilhas de cálculos. Os demais procedimentos foram mantidos. 

As tabelas 28 e 29 apresentam os dados utilizados para determinação das incertezas em 

relação às medidas da CSR do feixe padronizado ISO L lOnas duas extremidades do 

intervalo, ncste caso, a título de exemplo. Para as demais não foram incluídas planilhas, 

mas os resultados das incertezas dos demais feixes implantados foram calculados. 
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Tabela 28 Determinação da Incerteza padrão para a radiação de referência ISO L 10 no ponto XA 

Valor da Coeficiente de Sensibilidade Incerteza 
N° Fonte Tipo Unidade Distribuição Divisor Padrão (u) 

Dispersão Fórmula Unidade Valor (em) 

1 DE B I keV Retangular V3 -DE' 11 ~Lx 
cmlkeV 124410.5 8.34.10.5 

• 

2 DP A 0.003974 nC Nonnal I 
-li ~Lx 

emlnC -0,0177 439710.5 , 

3 RE B 0,01 nC Retangular V3 -li ~Lx 
emlnC -0,0177 1,02.10.4 

4 CT B 0,01 °C Nonnal 2 1/ fJ. (T + 273,15) em;oC 2,545.10.5 1,27.10.7 

5 RT B 0,01 °C Retangular V3 1/ fJ.(T + 273,15) em;oC 2542 10.5 1,469.10.7 , . 

6 CB B 0,01 kPa Nonnal 2 -1/ fJ.P cmlkPa 8 1010.5 405 10.7 , , . 

7 RB B 0,01 kPa Retangular V3 -1/ fJ.P cmlkPa 8 1010.5 46810.7 , , 

8 ME B 0,00006 em Nonnal 1 I emlem I 6.10.5 

9 DU B 0,4 Retangular V3 
O,693A.B ·1 3,587.10.5 8,27 .10.6 - em 

/1' 

Dependência energética da câmara de ionização( DE) ;Desvio padrão das leituras do eletrômetro ( DP); Resolução do 

eletrômetro ( RE) ;Certificado de calibração do termômetro ( CT) ; Resolução do termômetro (RT) ;Certificado de 

calibração do barômetro (CB); Resolução do barômetro(RB); Medida da espessura dos filtros (ME); Interpolação (I) 

Umiidade(DU) 
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Tabela 29 Detenninação da Incerteza padrão para a radiação de referência ISO LiO no ponto XB 

Valor da Coeficiente de Sensibilidade Incerteza 
N° Fonte Tipo Unidade Distribuição Divisor Padrão (u) Dispersão Fórmula Unidade Valor 

(em) 

I DE B I keV Retangular ,f3 -DE' 1/ ~Lx cm/keV I 24410.5 8,34.10.5 , 

2 DP A 0,003762 nC Normal I -1/ ~Lx em/nC -0,0177 439710.5 , 

3 RE B 0,01 nC Retangular ,f3 -1/ ~Lx em/nC -0,0177 1,02.10-4 

4 CT B 0,01 °C Normal 2 1/ Jl (T + 273,15) em;oC 2,545.10'5 1,27.10,7 

5 RT B 0,01 °C Retangular ,f3 11 Jl(T + 273,15) em;oC 2,542.10'5 1,469.10,7 

6 CB B 0,01 kPa Normal 2 -1/ JlP em/kPa 8 10 10,5 , 4,05.10,7 

7 RB B 0,01 kPa Retangular ,f3 -11 JlP em/kPa 8 1010'S , 46810,7 , 

8 ME B 0,00006 em Normal I 1 em/em I 6.10'5 

9 DU B 0,4 Retangular ,f3 O,693A.B 
3,587.10'5 8,27.10,6 - em 

/12 

Dependência energética da câmara de ionização ( DE);Desvio padrão das leituras do eletrômetro ( DP); Resolução do 

eletrômetro ( RE);Certificado de calibração do termômetro ( CT); Resolução do termômetro (RT) ;Certificado de calibração 

do barômetro (CB); Resolnção do barômetro(RB); Medida da espessura dos filtros (ME); Interpolação (I) Umiidade(DU) 



4.4.1.1 Cálculo da Incerteza Padrão Combinada (u~ ) (Sem a incerteza da 

Interpolação) 

( 4.11) 

Para esse cálculo foram consideradas as incertezas padronizadas das duas medições 

efetuadas, exceto a incerteza da interpolação. 

U:(A) = 9,352. lO-sem 

U~(B) = 8,697. lO-sem 

4.4.1.2 Cálculo da Incerteza da Interpolação CU(I)) 

De acordo com a equação 3.1.4 exibida na seção 3.2.2.6 

XB - XA 
uU) = 2 = 0,0005em 

Na distribuição triangular o divisor é "f6 e, neste caso, o coeficiente de sensibilidade é 

unitário: 

4.4.1.3 Cálculo da Incerteza Padrão Combinada (u c ) ( Com incerteza da interpolação 

(4.12) 

Ue =0,00020412 em 

4.4.1.4 Cálculo da Incerteza Expandida 

Para determinação da incerteza expandida calculou-se o grau de liberdade efetivo por meio da 

Fórmula 2.43, de Wc\ch Satterthwaite, exibida na seção 2.7.2 

li' c ver! = --4-
. u'(y) E'-'-
1 Vi 

( 2.43) 



100 

V'ff = (1,92.10 5)4 + (3,25.10 5)4 > 100 
9 9 

(8,13.10-4 )4 

o valor encontrado foi superior a 100, na tabela t-student, o valor de k que corresponde a 

graus de liberdade desta ordem é: 

K=2,025. 

Portanto, para L 10 implantada no LCD/CDTN, a medida da CSR é: 

CSR =0,00587± 0,0002 em com fator de abrangência k=2,025 e intervalo de confiança de 

95,45% 

Ou: 0,00587cm ±8,20 % com fator de abrangência k=2,025 e intervalo de confiança de 

95,45% 

Na tabela 30 são mostrados as incertezas encontradas para as radiações de referência 

implantadas no LCD/CDTN com os valores convertidos em mm de alumínio 

Tabela 30 Incertezas nos cálculos das CSR feixes ISO de baixa energia 

Qualidade 
la CSR (mm AI) 2" CSR ( mm AI) 

ISO CSR Incerteza Incerteza CSR Incerteza Incerteza 
Combinada Expandida Combinada Expandida 

LIO 0,0587 0,0014 0,0028 
L 20 0,416 0,0107 0,0216 
L 30 1,45 0,0631 0,1278 
N 10 0,049 0,0008 0,0017 0,051 0,0017 0,0034 
N 15 0,145 0,0011 0,0022 0,162 0,0019 0,0039 
N 20 0,32 0,0045 0,0091 0,36 0,0092 0,0186 
N 25 0,65 0,0179 0,0362 0,75 0,0105 0,0213 
N 30 1,15 0,0337 0,0683 1,30 0,0252 0,0511 
HIO 0,039 0,0010 0,0032 
H20 0,114 0,0011 0,0027 
H 30 0,357 0,0079 0,0158 

As tabelas 28 e 29 mostram que para o feixe L 10 há uma grande contribuição da 

resolução do eletrômetro na composição da incerteza padrão combinada. De fato, para 

tensões muito baixas c mantida a corrente do tubo no valor exigido em norma, os valores 

medidos de carga serão consequentemente mais baixos, desta forma a resolução do 

eletrômetro passa a ter contribuição mais alta. Este inconveniente pode ser minimizado 

aumentando o tempo de irradiação na fase de aquisição de dados. 
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4.5 Espectros Simulados das Radiações de Referêucia ISO 4037, de Baixa Energia, por 

meio do Software Xcomp5r. 

Dos procedimentos descritos em 3.6 foram obtidos os espectros das figuras 25 a 31 
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Figura 25 Espectro normalizado do feixe de raios X ISO L 20 simulado pelo software Xcomp5r 
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Figura 26 Espectro normalizado do feixe de raios X ISO L 30 simulado pelo software Xcomp5r 
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Figura 30 Espectro nonnalizado do feixe de raios X ISO H 20 simulado pelo software Xeomp5r. 
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Figura 31 Espectro normalizado feixe de raios X ISO H 30 simulado pelo software Xeomp5r 

o próprio software Xcomp5r (XCP) forneceu os valores dos parâmetros em estudo, 

exceto a resolução espectral, que foi calculada atendendo a definição, por meio do espectro 

na forma matricial. 

Na tabela 31 há uma comparação entre os parâmetros de caracterização da 

simulação com os parâmetros definidos pela norma ISO 4037 

Tabela 31 Comparação entre parâmetros definidos pela norma ISO 4037 e os obtidos por Simulação 

Qualidade Energia Média (kc V) Resolução I' CSR ( mm AI) 2' CSR (Imn AI) 
ISO ISO XCP DlF% ISO XCP DlF% ISO XCP DlF% ISO XCP DIF% 

L 20 17 17,2 1,18 21 23,3 10,96 0,42 0,45 7,14 
L 30 26 26,5 1,92 21 15,27 - 1,46 1,54 14,47 

N 20 16 16,2 1,25 34 32,23 -5,20 0,32 0,34 6,25 0,37 0,39 5,45 

N 25 20 20,1 0,5 33 32,81 -0,57 0,66 0,66 O 0,73 0,74 1,37 

N 30 24 24,4 1,66 32 31,45 -1,72 1,15 1,15 O 1,30 1,25 -3,86 

H 10 7,5* - - - 0,04 - 0,041 -
H 20 12,9* 12,4 -3,87 - 67,4 0,11 0,11 O 0,16* 0,14 

H 30 19,7* 19,2 -2,53 - 55,85 0,35 0,36 2,86 0,60* 0,55 

*CaraclenstIcas aproxIInadas fornecidas por SEELENTAG el aI. (rSO 1996) 
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Os dados da tabela 31 demonstram que há razoável proximidade entre parâmetros 

dos espectros simulados e parâmetros de caracterização ISO. As diferenças entre os 

rcsultados da simulação e os valores de caracterização, não devem ser interpretadas apenas 

como inexatidão do software ao efetuar a simulação, mas também como diferenças em 

relação a concepção do padrão, visto que o Xcomp5r foi elaborado para simular feixes de 

raios X mas não considera aspectos como fator de ondulação e material do anodo, da 

mcsma forma, a norma ISO 4037 não leva em consideração esses fatores nos procedimento 

de implantação. Para a série H, onde não há informação da norma ISO sobre valores de 

filtração adicional, a simulação foi feita com os dados aproximados de SEELENTAG at ai, 

(ISO, 1996) e, neste caso observou-se também razoável proximidade entre os parâmetros. 

Na qualidade H 20, que tem menor filtração adicional, foram observados três picos 

que correspondem a raios X característicos do tungstênio. Há um grande número de raios X 

característicos entre 9 kev e 12 keV, combinando as camadas L,M e N e sub-níveis de 1 a 

5. Na qualidade H 30, observa-se em tomo de 12 keV um aumento de contagem decorrente 

de um pico de raios X característico. Nas demais qualidades não foram observados raios X 

característicos. Os característicos do alumínio encontrados na bibliografia tem energias 

muito baixas (menores que 1,6 keV) e por essa razão não aparecem na simulação e nem na 

espectrometria medida por meio de detectores de telureto de cádmio. 

A comparação dos resultados da simulação com os parâmetros de caracterização da 

nonna ISO 4037 não configuram um critério adequado de avaliação da qualidade dessa 

simulação visto que os valores desses parâmetros não se referem a um ensaio especifico. 

Entretanto, em geral houve boa aproximação com os feixes padronizados. Há casos, 

principalmente para equipamentos de raios X diagnostico, que a espectrometria é inviável 

devido às altas taxas de contagem, nesses casos a espectrometria simulada mostrou-se uma 

boa ferramenta para obtenção das informações complementares sobre os feixes de raios X 

em estudo. 

4.6 Espectrometria dos Feixes de Raios X de Baixa Energia Implantados no 
LCD/CDTN 

Em 3.7 foi descrito o experimento de medida dos espectros das radiações de 

referência de baixa energia. Os espectros adquiridos foram normalizados para efeito de 
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comparação entre si e com espectros simulados. As figuras 32 a 41 apresentam os espectros 

medidos nonnalizados em termos de respostas relativas em função da energia. 
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Figura 37 Espectro medido normalizado de feixes de raios X de referência ISO N 25 Implantados no 
LCD/CDTN 
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A espectrometria realizada sobre os feixes de referência implantados embora não 

identifique completamente os principais característicos do tungstênio, material do anodo, 

apresentou perturbações em torno de valores conhecidos de energia que foram atribuídos a 

eles, confonne as figuras 35, 36, 39 e 40 Entretanto, em torno de 8 a 9 keV pode ter 

havido contribuição dos característicos de cobre sobre as perturbações observadas nas 

figuras 39 e 40, embora, por orientação da nonna ISO 4037, o posicionamento dos filtros 

manteve ordem decrescente em número atômico, no sentido foco-detector fazendo os 

raios X característicos gerados no interior do filtro de cobre sofreram atenuação no seu 

caminho pelo filtro de alumínio. Não foram observados raios X característicos devido ao 

alumínio, que embora presente nos filtros de todas as qualidades estudadas, tem energias 

inferiores a 1,6 keV. 

Perturbações mais nítidas, observadas nas qualidades N 30 e L 30, mostradas nas 

figuras 33 e 38 foram atribuídas aos raios X característicos do cádmio e do telúrio, em 

tomo de 27 keV 

Os raios X característicos gerados pelo anodo ou mesmo eventualmente pelos filtros 

que definem a qualidade da radiação de referência são parte integrante do feixe primário, 

sendo desejável que sejam identificados no espectro. No entanto, os raios X característicos 

do cádmio e do telúrio não o são. Neste caso podem ser considerados um efeito de carga do 

instrumento medidor sobre a medida e devem ser eliminados ou minimizados. Há 

softwares específicos para essa finalidade. (PEREIRA,2004). 

Por meio dos espectros medidos foram calculados os parâmetros energia média e 

resolução espectral das radiações de referência ISO 4037 implantadas no LCD/CDTN. Na 

tabela 32 os parâmetros medidos são comparados com os parâmetros de caracterização. 
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Tabela 32 Comparação entre parâmetros medidos e parâmetros de caracterização dos feixes implantados 

Qualidade Energia Média (kcV) Resolução l' CSR (mm AI) 2" CSR (mm AI) 

ISO ISO LC!) DlF% ISO LC!) DlF% ISO LCD DIF% ISO LCD DlF% 

L 1O 8,5 - 0,058 0,0587 1,21 -
L20 17 17,26 1,53 21 17,3 -17,57 0,42 0,416 -0,95 -
L 30 26 26.41 1,57 21 24,0 -14,42 1,46 1,45 -0,68 -
N 1O R 8,19 2,37 28 18,9 -32,18 0,047 0,048 2,12 0,052 0,051 1,93 

N 15 12 I J ,95 0,42 33 18,7 -43.12 0,14 0,145 0,43 0,16 0,162 1,25 

N 20 16 15,78 1,01 34 29,9 -11,79 0,32 0,32 O 0,37 0,36 -2,71 

N 25 20 19,85 0,1 33 29,0 -12,31 0,66 0,65 -1,55 0,73 0,75 2,67 

N 30 24 23,89 0,46 32 30,8 -3,625 1,15 1,15 O 1,30 1,30 ° 
H 10 7.5* 8,79 - - - 0,04 0,039 2,50 -
H 20 12,9* 14,39 - - - 0,11 0,114 3,63 -
H 30 19,7* 20,34 - - - 0,35 0,357 2,00 -

*Caractcnstu.:as aproxImadas fornecidas por SEELENTAG ct aI. (ISO, 1996) 

As radiações de referência foram implantadas em termos de camadas semirredutoras e após 

sua implantação c o levantamento espectral dos feixes, foram medidos os demais 

parâmetros, numa comparação com os parâmetros de caracterização verificou-se uma não 

confonnidade do parâmetro resolução espectral nas qualidades L 20, L 30, N 10 e N 15, nas 

demais, todos os parâmetros se enquadraram dentro dos limites estabelecidos pela nonna 

ISO 4037. 

4.6.1 Comparação dos espectros Medidos com os Espectros Simulados com Dados de 
Implantação dos Feixes de Referência L 30 e N 30 

Para avaliar comparativamente a simulação feita pelo software Xcomp5r, foram 

simulados espectros dos feixes com os mesmos dados de implantação das qualidades L 30 e 

N 30. Os dados de implantação, utilizados na simulação constam da tabela 33 

Tabela 33 Dados de implantação das qualidades L30 e N 30 no LCDICDTN 

Berílio Alumínio Cobre Tensão Angulo Distância (cm) 
L30 7 3,6 0,178 30kV 20u 100 
N 30 7 4,0 - 30kV 200 100 

Os gráficos obtidos foram normalizado e comparados, nas figuras 42 e 43 com os 

espectros medidos normalizados, 
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A menos das perturbações produzidas pelos raios X característicos de cádmio e de telúrio 

que só foram registrados pela espectrometria medida com CdTe, o que se observou foi a 

translação para a direita do espectro simulado em relação ao medido. Esse deslocamento 

sugere que para os mesmos parãmetros o software propõe um feixe mais filtrado e mais 

penetrante, talvez por supor uma filtração inerente mais alta. 

4.7 Verificação dos Efeitos da Umidade nos Valores de Implantação de Feixes 
de Referência em Baixas Energias 

Em 3.8 foi descrito o experimento pelo qual a CSR de um feixe padrão foi medida em 

condições climáticas distintas, obteve-se a tabela 34 nas condições A e B especificadas em 

termos de temperatura (T), pressão (P) e umidade relativa do ar (r). 

Tabela 34 CSR de feixes de raios X filtrado ISO L 20 em condições climáticas distintas 

Condição A Condição B 

1""'0,53 T~21,7"C P-92,78 kpa FO,78 T-21,5"C P-92,19kPa 

W CSR (1l1Il1AI) Desvio W HVL (mIl1AI) Desvio 

I" 0,4208 Padrão I" 0,4163 Padrão 

2' 0,4209 2" 0,4174 

3" 0.4210 3' 0,4174 

4' 0,4209 4" 0,4187 

5" 0,4203 5' 0,4173 

Média 0,4208 0,0003 Média 0,4174 0,0008 

Fonte: (FIGUEIREDO, 20!I) 

Na tabela 35 são comparados os valores de CSR obtidos nas duas condições climáticas. 
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rabela 35 Comparação entre valores de CSR medidos 

Condição CSR (mmAI) 

A 0,4208 

B 0,4174 

Diferença (%) 0,8 

Observou-se na condição de umidade mais baixa (A), valor ligeiramente mais alto 

da CSR. Estcs rcsultados são coerentes com a fundamentação teórica da scção 2.9, pois a 

densidade do ar e conseqüentemente seu coeficiente de atenuação linear, é uma função 

decrescente da umidade. 

4.8 Valores dos Coeficientes de Conversão Kerma do Ar em Equivalente de 
Dose Ambiental para as qualidades N 25 , N 30 e L 30 

De acordo com a metodologia proposta em 3.8, por análise da figura 5 encontrou-se 

uma expressão para o coeficiente de conversão na grandeza equivalente de dose ambiental 

válida para o intervalo capaz de contemplar os espectros de algumas qualidades estudadas 

neste trabalho. 

Analisando a figura 5 foi obtido, para o intervalo entre 15 keV e 40 keV, a 

expressão 4.6 que calcula o coeficiente de conversão no intervalo continuo supracitado. 

h' (10) = 1,197. Ln(E) - 2,996 (4.13 ) 

Foram calculados os coeficientes de conversão kerma no ar em equivalente de dose 

ambiental H*(IO) para alguns feixes de referência implantados no LCD/CDTN, as 

infonnações da figura 5 só pennitiram obter com alguma segurança valores de h'(IO/K,) 

para feixes cujos fótons tenham energias entre 15 ke V e 40 ke V . 
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Tabela 36 Comparação entre valores de coeficientes de conversão LCD/ISO 

Qualidade 
h ,,(10) 

Implantada Experimental IAEA 

N25 0,5721 0,52 

N 30 0,7924 0,80 

L 30 0,8876 0,90 

Com exceção do valor de obtido para a qualidade N 25, houve boa aproximação na 

comparação com os valores tabelados (IAEA, 2000). Uma vez que a expressão 4.6, obtida 

por observação direta da figura 5, tem validade restrita ao intervalo entre 15 ke V e 40 ke V 

(região supostamente linear) e o espectro do feixe de 25 kV tem grande contribuição de 

fótons de energias fora deste intervalo que os demais, considerou-se razoável a diferença 

observada. Por outro lado, a boa proximidade entre os valores os coeficientes calculados 

para os feixes L30 e N30, implantados no LCD/CDTN, podem indicar que há boa 

aproximação, em termos de espectros, com o padrão ISO 4037. 
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5 CONCLUSÕES 

A implantação dos feixes de referência ISO 4037 de baixa energia no sistema de 

irradiação do LCD ICDTN apresentou não conformidades em alguns feixes quanto ao 

parâmetro resolução espectral. Nos casos que em que isto ocorreu, o valor da resolução 

espectral medida foi menor que o valor de caracterização. De fato, a norma ISO 4037 

sugere a utilização de um tubo de raios X com janela de berílio de 1 mm. A utilização do 

tubo com 7 mm de espessura produziu feixes originalmente mais filtrados cuja resolução 

espectral tende a ser menor, principalmente nos feixes de até 20 k V onde a filtração 

adicional tem espessura comparável ao equivalente em alumínio de 6 mm de berílio que é 

diferença entre a espessura sugerida pela nonna e a espessura do sistema de irradiação do 

LCD/CDTN. 

Por outro lado, o método alternativo autorizado pela norma ISO 4037-1 considera 

caracterizados os feixes para os quais as camadas semirredutoras se aproximam dentro de 

5% dos valores de caracterização. Desta fonna, os feixes implantados poderão ser 

utilizados em testes de desempenho e calibração. 

Na comparação com os espectros medidos, os espectros simulados pelo software 

Xcomp5r apresentaram boa aproximação, não só quanto ao espectro, que exibiu os 

principais raios X característicos do tungstênio, mas também quanto aos parâmetros 

camada scmirredutora e energia média, que são diretamente fornecidos no procedimento de 

simulação, demonstrando que a simulação pode ser uma ferramenta de grande utilidade 

para determinação dos parâmetros de caracterização, nos casos em que a espectrometria 

medida não se viabiliza. 

Neste trabalho o levantamento espectrométrico dos feixes de raios X implantados, 

não contou com a utilização de softwares de correção dos dados adquiridos o que pode ter 

produzido distorções nos espectros de alguns feixes. Em geral, os softwares para este fim 

consideram principalmente os seguintes aspectos: efeito Compton, eficiência intrínseca 

para absorção total de energia e fração de escape de raios X característicos. Em relação ao 

espalhamento, há pouco a se corrigir uma vez que para energias menores que 30 keV, as 
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probabilidades de ocorrência de interação por efeito Compton são muito baixas. Quanto à 

eficiência intrínseca para absorção total de energia verificou-se por meio de dados para 

feixes monoenergéticos variação relativamente pequena nos coeficientes de atenuação 

mássico para efeito fotelétrico na faixa de energia trabalhada. De fato para energias 

maiores pode haver distorções importantes nos espectros medidos. Em relação às frações de 

escape de raios X característicos, as distorções produzidas nos espectros são nítidas em 

tomo de aproximadamente 27keV onde há raios X característicos dos materiais do detector. 

As distorções embora visíveis provavelmente não produziram alterações importantes nos 

valores de energia média ou resolução espectral e só foram verificadas nos feixes de 30 kV. 

A utilização do sistema de espectrometria para medição da tensão do tubo, embora 

não confrontada com procedimentos invasivos, mostrou-se confiável principalmente porque 

a identificação dos picos de energia das fontes padrão foi inequívoca e, os efeitos 

produzidos por uma eventual não linearidade na resposta dos canais do sistema de 

espectrometria foram reduzidos pela utilização, no procedimento de calibração, de 

energias muito próximas das energias trabalhadas. Por outro lado, os parâmetros medidos 

dos feixes implantados após a correção em tensão se enquadraram nas exigências da nonna 

ISO 4037, diferentemente das tentativas de implantação feitas no LCD/CDTN, sem as 

devidas correções. 

A reprodução, na sala de irradiação do LCD/CDTN de condições climáticas 

distintas, com o uso de desumidificadores mostrou que em baixas energias a influência da 

camada de ar entre foco e detector e a sua sensibilidade em relação aos parâmetros 

climáticos, é importante e deve ser considerada como fonte adicional de incertezas na 

determinação dos valores das camadas semirredutoras. O experimento ao mesmo tempo 

comprovou a necessidade da correção, em densidade do ar, dos coeficientes de conversão 

de kerma no ar nas grandezas operacionais, para os feixes de baixa energia conforme a 

norma ISO 4037-4. 

Além da fonte adicional de incerteza em relação a umidade do ar, já mencionada, a 

metodologia alternativa de determinação das camadas semirredutoras proposta neste 

trabalho, exige que seja avaliada a incerteza em relação a interpolação. 
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A metodologia escolhida para cálculo dos coeficientes de conversão da grandeza 

kerma no ar em grandezas operacionais resultou em valores muito próximos dos valores 

tabelados para os feixes de 30kV. Para o feixe de 25 kV não houve boa aproximação, uma 

vez que não há informações precisas na fonte utilizada -figura 5 deste trabalho- sobre os 

valores do coeficiente de conversão h*(10), para fótons com energias menores que 15 keV. 
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