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RESUMO

Apresentaremos nesta tese três novos tipos de dosíme

tros de radiação, projetados para medir radiação X, na faixa de

diagnóstico: o dosímetro de radiação fotoacústico pulsado, o dosí

metro de radiação piroelétrico e o dosimetro de radiação piroelé

trico pulsado. Estudamos também o dosímetro de radiação fotoacús-

- tico com o objetivo de compará-Io com os novos dosimetros desen

volvidos.

Propomos uma metodologia para calibração de um dosime

tro fotoacústico que prescinde da calibração de sua resposta em

um campo conhecido de radiação ionizante.

Apresentaremos um modelo teórico para explicar os resu!

tados obtidos com o dosímetrode radiação piroelétrico pulsado.

Os resultados encontrados mostram que os dosimetros ce

senvolvidos são do tipo calorimétrico~ sendo a respos~a deles li

near com a taxa de fluência de energia da radiaçao X.



ABSTRACT

In this thesis we present three new types of radiation

dosimeters, designed to measure X rays in its diagnostic region:

the pulsed photoacoustical radiation dosimeter, the pyroelectric

radiation dosimeter and the pulsed pyroelectric radiation dosi

meter. We also study the photoacoustical radiation dosimeter with

the scooe of to compare its carachteristics with the carachteris

tics of the new developed dosimeters.

We propose a methodology for calibration of a ohotoa

coustical dosimeter which doesn't require the calibration of its

response in a known field of ionizing radiation.

We present a theoretical model to explain the results

produced by the pulsed pyroelectric radiation dosimeter.

The obtained results show that the develooed dosimeters

are of calorimetric type, being linear its response with the X

ray energy fluence rate.
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CAPITULO I

INTRODUÇAO

Nesta tese sao apresentados novos tipos de dosírnetros

de radiação que tem por princípio, o efeito fotoacústico e o efei

to piroelétrico. A resposta dos dosímetros desenvolvidos é linear

com a taxa de fluência de energia da radiação X, na faixa de dia~

nóstico.

o efeito fotoacústico é o fundamento da espectroscopia

fotoacústica, uma técnica aue tem sido intensar::lente utilizada

um

no estudo de coeficientes de absorção óticos de amostras sólidas

e liauidas, que são difíceis de serem analisadas pelos métoãos

convencionais.

o efeito piroelétrico é a base dos detetores piroelé

tricos, dispositivos capazes de medir níveis de potência de radia

çao de até lO-lOw(l)

O emprego do efeito fotoacústico e do efeito piroelétr~

co, até recentemente, estava restrito ã faixa espectral do infra

vermelho ao ultravioleta.

Em 1984, MASCARENHAS, VARGAS & C~SAR(2) publicaram

trabalho que descreveu um novo e interessante método, onde se uti

lizOl~pela primeira vez, o efeito fotoacústico para medir radiacão

ionizante. No trabalho os autores mostraram as potencial idades do

dosimetro de radiação fotoacústico, (DRFA). um instrumento consti

tuído por um modulador ("chopper") para modular oeriodicamente a

radiação incidente, por uma câmara fotoacústicae por um ampliÍi

cador síncrono ("lock in"). são as seguintes as conclusões; apre

sentadas pelos autores, a respeito das características do dosíme

tro de radiação fotoacústico, utilizado para raios X na faixa de
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diagnóstico: (1) Ele possui uma resposta linear com a intensidade

da radiação para uma determinada qualidade da radiação; (2) Ele

mede diretamente a taxa de fluência de energia da radiação quan

do um detetor totalmente absorvedor é usado; (3) Ele possui uma

resposta que varia inversamente com afrequªncia~ quando uma ~~os

tra termicamente fina e oticamente opaca é utilizada.

A motivação inicial para o nosso trabalho foi desenvol

ver e estudar as características de um dosimetro fotoacústico que

tivesse uma instrumentação associada mais simples que a utilizada

por MASCARENHAS et alii. Implementamos, então, o dosímetro de ra-

diação fotoacústico pulsado (DRFAP) , com o qual a taxa de fluên

cia de energia da radiação é determinada, medindo-se a amplitude

de pulsos elétricos produzidos pela radiaçãoionizante.

No trabalho referido, menciona-se a possibilidade do

DRFA ser calibrado com outras formas de energia, o que o tornaria

um dosímetro de radiação absoluto. Propomos um método de calibra

ção do dosimetro que prescinde da calibração de sua resposta em

um campo conhecido de radiação ionizante.

Em uma oportunidade em que testávamos câmaras fotoacús

ticas de dosímetros,foi nos sugerido pelo entao aluno de pós gr~

duação do IFQSC-USP, Mauro Henrique de Paula, submeter um detetor

piroelétrico à radiação X. O resultado foi que, subme'tidoa radia

ção modul~da periodicamente, o detetor piroelétrico produziu um

sinal de/excelente relação sinal-ruído (muito maior que a das câ-
/

maras fotoacústicas que estávamos trabalhando).

Consultamos a literatura e não encontramos nenhum traba

lho mepcionando o emprego de detetorespiroelétricos para medir

radiação ionizante. Isto nos motivou ao desenvolvimento do dosíme

tro de radiação piroelétrico (DRPE)j ~com o qual estudamos as 00

tencialidades de utilização de detetores piroelétricos para medir

radiação X, na faixa dediagnõstico(3) .
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Um novo tipo de dosimetro, denominado de dosímetro de

radiação piroelétrico pulsado (DRPEP) surgiu carodesenvolvimento

de uma nova técnica a partir da técnica de deteçâo sincrona, uti-

lizada no DRPE.

Elaboramos um modelo teórico para explicar os resulta-

dos experimentais obtidos com o DRPEP.

As mesmas condições experimentais foram adotadas nas me

didas realizadas com os dosímetros desenvolvidos, Este fato nos

permitiu estabelecer uma comparação entre eles~

Posteriormente encontramos trabalhos que relatavam a

utilização de detetores piroelêtricos .para medir pulsos de radia-

ção gama. Estes trabalhos são citados, a seguir, para uma maior

documentação histórica da pesquisa,

o primeiro trabalho que relatou a utilização de mate-

riais ferroelétricos polarizados, como detetores de radiação icn~

zante, foi publicado por HESTER et alii (4) (1964) , Quando pulsos

de radiação gama incidiam em um elemento ferroelêtrico havia pro-

dução de uma corrente que variava linearmente com a intensidade

da radiação incidente. Os transdutores utilizados foram discos de

zirconato titanato de chumbo (PZT) ou de titanato debário, com

eletrodos de platina. Não foram observados danos no PZT, mesmo

após ele ter sido submetido a urnadose de 106 Gy (H20). Os auto

res mediram taxas de dose na faixa de 104 _106 Gy (H20) /s. os pul

sos de radiação gama possuiam duração menor que 1 ms. No trabalho

os autores não explicaram os mecanismos responsáveis pela libera

çao de carga do elemento ferroelétrico, quando nele incidia radia
-

çao gama.

Em um artigo publicado em 1966, HESTER & GLOWER(S) des-

creveram uma dedução teórica e um experimento realizado que de

monstrararnque a constante de proporcionalidade K na equação obti

da a partir dos dados experimentais i/a = K dY/dt é igual a p/c,

sendo p o coeficiente piroelétrico, c o calor específico, a área,



Gy/s. Eles mediram taxas de dose acima de

l a corrente produzida pelo detetor e dy/dt a taxa de dose da~ra-

diação.

KREMENCHUGSKII & STRAKOVSKAYA(6) (1976) também estudaram

o comportamento de detetores ferroe1étricos, auando estes são uti

lizados na dosimetria de radiação gama. Eles confirmaram no arti-

go a origem piroelétrica do sinal obtido com o detetor, quando ne~

te incidia radiação e fizeram um desenvolvimento teórico para ex-

p1icar o comportamento do detetor de radiação, que eles denomiúa-

ram de piroelétrico. Os autores determinaram, teoricamente, a fai

xa de taxa de dose aue pode ser medida com um detetor de titanato

d b-· 10-3 13e arlO: a 10

/013 Gyjs., concluindo que os detetores piroelétricos

novas possibilidades para medir radiação gama, pois podem

abriram

medir

a dose, a taxa de dose e a duração de pulsos de radia~ão gama.

STRAKOVSKAYA et alii (7)(1976) utilizaram um disco de ti

tanato de bário para medir a dose e a taxa de dose de radiação qa

ma, com energia de 1,25 MeV * Eles determinaram a re sponsi vidade de

tensão, no regime de medida de taxa de dose corno sendo 4.108 V/Gy!s

e no regime de medida de dose como sendo 10-6 V/ Gy. Os experime~

tos realizados demonstraram que o material piroelétrico tem uma

aIta durabilidade com a radiação. Para doses de até 3.10 7 Gy, os

parâmetros do detetor permaneceram, praticamente, inalterados.

A seguir, descreveremos sinteticamente o conteúdo de ca

da capítulo.

No capítulo 11 apresentamos, inicialmente, uma visão su

cinta sobre as principais teorias existentes para explicar o efei-

to fotoacústico na matéria condensada, enfatizando a teoria de

Rosencwaig-Gersho. Esta teoria será utilizada para explicar os re

sultados obtidos com o dosímetro de radiação fotoacústico. Na se-

gunda parte do capítulo, descrevemos a teoria do detetor piroelé-

trico ideal, originalmente formulada por Coopero Esta teoria será

utilizada para justificar os resultados experimentais obtidos com
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o dosimetro de radiação piroelétrico.

No capitulo 111 relatamos os principais processos a~ra

ves dos quais um feixe de raios X interage com a matéria e as

principais grandezas, definidas pela Comissão Internacional de u

nidades e Medidas Radiológicas (ICRU), aue descrevem o feixe de

radiação e a quantidade de energia depositada em um meio pela ~a

diação.

o capítulo IV apresenta um novo método para medir radia

çao X, na faixa de diagnóstico, utilizando um dosimetro de radia

çao fotoacústico pulsado. A taxa de fluência de energia é medida,

através deste método, determinando-se a amplitude de pulsos e~é

tricos produzidos por pulsos de radiação X. Apresentamos também.,

neste capítulo, um método para calibração relativa de um dosíne

tro fotoacústico.

No capítulo V apresentamos os estudos realizados COm

dois novos tipos de dosímetros, para a radiação X na faixa de

diagnóstico, que empregam detetores piroelétricos: o dosimetro de

radiação piroelétrico e o dosímetro de radiação piroelétrico pul

sado. Um modelo,para explicar os resultados experimentais, ob~i

dos com o dosimetro de radiação piroelétrico pulsado, é apresent~

do.

Finalmente no capitulo VI apresentamos as conclusões ge

rais resultantes deste trabalho e algumas sugestões para pesqui

sas futuras.



CAPITULO IJ

EFEITO FOTOACüSTICO E EFEITO PIROELETRICO

ApresentaD*Ds, na primeira parte deste capitulo, uma vi-

sao sucinta sobre o efeito fotoacústico e as principais teorias e-

xistentes para explicar o efeito fotoacústico na Matéria condensa

da. Enfatizaremos, particularmente, a teoria de Rosencwaig-Gershc, -

que e muito importante, por ter sido a ~rimeira teoria mais geral

sobre fotoacústica, na matéria condensada, e por ser válida para

a maioria das situações experimentais.

Apresentarerrostambém a teoria de Mc Donald e Wetzel, que

complementa a de Rosencwaig-Gersho, e o trabalho de Aarnodte Murphy,

que estuda a resposta de uma câmara fotoacústica, quando a amostra

e excitada por pulsos de radiação.

Na segunda parte do capítulo, descrevererros,de forma resu

mida. o efeito piroelétrico, a teoria do detetor piroelétricoideal,

originalmente formulada por Coo?er, e as principais caracterís

ticas de um detetor piroelétrico não ideal.

2.1 - EFEITO FOTOACOSTICO

A primeira comunicação sobre o efeito fotoacústico foi

feita por Alexander Grahan Bell(8) ~ na Associação Americana para o

Avanço da Ciência (BELL,1880) . Nesta comunicação, Bell descreveu

a descoberta acidental do efeito fotoacústico, quando ele trabalha

va com um aparelho denominado fotofone.

O fotofone era constituído Dor uma célula de selênio,nor. ~

um receptor telefônico e por um espelho ~ue pod~a ser acionado a

través da voz humana. O espelho servia para modular a intensidade



ãe um feixe de luz solar, que era focalizado sobre a célula. A're-

sistência elétrica de uma célula de selênio varia proporcionalmen-

te com a 'intensidade de um feixe de luz nela incidente. Como a célu

Ia de selênio fazia parte do circuito do receptor telefônico, o re

sultado final era que o feixe de luz solar~ modulado pela voz h~ma

na, produzia uma modulacão em um sinal telefônico.

Nas experiências realizadas com o fotofone, Bell desco-

briu aue era Dossível produzir sons audíveis, de um modo não elé-

trico, modulando periodicamente, através de um disco seccionado, a

intensidade de um feixe lumi'noso que incidia em um diafragma ou em

qualquer objeto sólido, situado dentro de uma câmara fechada.

BELL(9) (1881) publicou um trabalho onde relata, com

detalhes, estudos feitos sobre o efeito fotoacústico, ITlostracldo

que a intensidade do sinal acustico produzido era proporcional a

intensidade de luz absorvida pela amostra, situada dentro da cã~a-

ra.

BELL foi o primeiro pesquisador a demonstrar a existência

e a estudar o efeito fotoacústico em materiais líquidos e qasosos.

(10) (11) ..
TYNDALL (1881) e ROENTGEN (1881) observaram que o efel to fo-

toacústico podia ser produzido em-diversas substâncias gasosas.

Como, em 1880, as leis dos gases já ~stavam estabeleci-

das, não foi difícil para os pesquisadores explicarem o efeito fo-

toacústico, originado em amostras gasosas.

Até o final do século passado não havia nenhuma te-or.ia

••

para explicar-o efeito fotoacústico em lí~uidos e em sólidos.

Em termos de curiosidade histórica é interessante conhe-

cer como os primeiros pesquisadores explicaram o efeito fotoacústi

co em amostras sólidas.

BELL(9) (1881) achava 0ue o efeito fotoacústico em sóli-

dos era devido a expulsão de ar de ,poros existentes na superfície

dos sólidos.

RAYLEIGH (12) (1881) . acreditava que o sinal fotoacústicc em



sólidos era devido às vibrações periõdicas do sólido,

8.

ocasionado

pelo seu aquecimento periódico.

MERCADIER(13) (1881) afirmava que o som era produzido em

decorrência do movimento vibratôrio, originado principalmente em

camadas gasosas, aderentes à superfície do sólido, submetido à ra

diação intermitente.

PREECE(14) (1881) explicava que o efeito fotoacústico "é

puramente um efeito de calor radiante, e é essencialmente devido.
a variações de volume, em vapores ou gases~ produzidos pela deara

dação e absorção de calor em um espaço confinado".

Após a descoberta de Bell houve, conforme se pode infe

rir, grande interesse pelo efeito fotoacústico. Este, porém, foi

estudado mais como uma curiosidade científica e nao se cogitava

de sua utilização prática. Esta surgiu apenas com VIENGEROV (15)

••••

c (1938). O sistema; idealizado por Viengerov, consistia de uma fon

te de radiação infravermelha e de uma câmara fotoacústica para a-

mostras gasosas. Nesta câmara se empregou pela primeira vez um mi-

crofone eletrostatico para detetar variações de pressão no gás.

Com o sistema conseguiu-se medir concentrações de CO2 em N2 até

0,2 vol. %. Concentrações menores não puderam ser medidas, devido

à baixa sensibilidade dO microfone e devido a sinais espúrios ori

ginados na janela e nas paredes da câmara.

PFUND(16) (1939) desenvolveu um sistema fotoacústico si-

milar ao de Viengerov, inclusive com a mesma sensibilidade, util~

zando como sensor um termopar blindado, para medir as variações

de temperatura do gás.

LUFT(17) (1943) construiu um medidor fotoacústico de con-

centração de gases, que utilizava duas câmaras fotoacústicas em

uma configuração diferencial para minimizar os ruídos originaãos

na janela e nas paredes da câmara. Este sistema deu origem a eaui

pamentos comerciais, que eram capazes de medir concentrações de
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CO~ em N~, de poucas partes por milhão.
"- "-

o efeito fotoacústico em sólidos e líquidos ficou es-

quecido até 1973. Neste ano ele ressurgiu, com intensidade, com o

desenvolvimento de urna teoria moderna para explicá-lo, elaboraào

por PARKER(18} (1973). parker trabalhava com amostras gasosas, rras

observou um sinal fotoacústico fraco, vindo da janela de sua câma

ra. Seu tratamento teórico pressupunha que uma camada fina do só-

lido possuia um alto coeficiente de absorção ótico.

Urna teoria mais geral para o efeito fotoacústico em 50

lidos e líquidos f6i elaborada por ROSENCWAIG & GERSHO(19) (1976) .

Neste trabalho, os autores, fundamentados em resultados experime~

tais, assumiram que gases adsorvidos no sólido e vibrações mecân~

cas da amostra, termicamente induzidas, não contribuiam signific~

tivamente para o sinal fotoacústico. Para eles o sinal fotoacústi

co é devido, primordialmente, ao fluxo de calor periódico do sóli

do, aquecido periodicamente, para o gás ci.rcundante.

De acordo com a teoria de Rosencwaig-Gersho o sinal fo-

toacústico depende de dois fatores:

19) geração de um distúrbio acústico na interface amos-

tra-gás:

29) transporte deste distúrbio do gás ao microfone.

A geração do distúrbio acústico depende, por sua vez,

da variação periódica da temperatura na interface. A teoria de

Rosencwaig-Gersho deduziu equações exatas para calcular a temper~

tura, mas tratou o transporte do distúrbio de pressão, no gás, de

uma maneira heurística. Mesmo com esta limitação a teoria é váli-

da para a maior parte das situações experimentais.

Com o passar dos anos a teoria de Rosehcwaig-Gersho foi

sendo aprimorada.

BENNET & FORMAN(20) (1976) analisaram a influência da vis

cosidade do gás na geração do sinal fotoacústico. Neste trabalho
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eles demonstraram que uma câmara fotoacústica possui um número su

ficiente de parâmetros, que podem ser variados experimentalmente,

de modo a permitir a determinação de coeficientes de absorção óti

cos superficiais e volumétricos de amostras.

AAMODT et alii(21) (1977) mostraramaue o modelo teórico

de Rosencwaig-Gersho não é válido quando a distância entre a affiOS

tra e a janela é da ordem do comprimento de difusão térmico do

gás.

Em 1978; Mc DONALD e WETSEL(22) mostraram <teoricamente

e confirmaram experimentalmente que vibrações mecânicas, termica-

mente induzidas, de amostras sólidas e lí\,:uidas,podem influên-

ciar signi,ficativamente o sinal fotoacústico e podem, mesmo '" re

presentar o efeito dominante em determinadas condições exper!..

mentais. O efeito deste acoplamento acústico, na amostra, é siqni

ficativo auando o coeficiente de absorção ótico, 8, é baixo (com

s = 1 cm-1 a 100 Hz a contribuição é de 50% e a 1000 Hz é de 80 %) •

A teoria de Mc Donald-Wetsel difere razoavelmente da de

Rosencwaig-Gersho, também quando se utiliza frequências de modula

çao menores que 1 Hz.

O modelo teórico proposto porMc Donald e Wetsel, por

considerar a contribuição do fluxo de calor da amostra para o gás

circundante e a contribuição das vibrações mecânicas da amostra,

para o efeitto fotoacústico, "foi denominado de "pistão composto" e

o de Rosepcwaig-Gersho, por incluir apenas a primeira contribui-
I

çao, de "pistão simples".

Em todas as teorias mencionadas press~poe-se que a affiOS

tra sej,a iluminada uniformemente e que o fluxo de calor seja para

leIo ao feixe de radiação incidente, ou seja, o fluxo de calor da

amostra para o gás é descrito por um modelo unidimensional."

QUIMBY & YEN(23) (1979) mostraram aue auando o compri~en- ~ -
to de difusão térmico do gás é da ordem do raio da câmara, o si-



nal fotoacústico medido nao pode ser explicado pelas teorias uni

dimensionais. Eles também concluiram aue as teorias unidimenslo-

nais nao explicam o sinal fotoacústico obtido auando o àiâmetro

do feixe de radiacão é menor aue o comprimento de difusão térmico

do gas.

CHOW (24) (1980) formulou uma teoria do e feito fotoacús ti

co tridimensiorral nos sólidos. Ele afirma no trabalho, aue p2.ra

frequências de modulação suficientemente altas ou para arnost:::-as

com grandes dimensões laterais, a teoria unidimensional é váliãa.

Segundo o autor, os sinais fotoacústicos não podem ser descritos

pela teoria unidimensional quando se trabalha com frequências de

modulação tais que o comprimento de difusão térmico do gás seja

da ordem da dimensão lateral da amostra.

Mc DONALD(25) (1982) mostrou teoricamente aue o sinal fo~

toacústico é descrito precisamente pela teoria unidimensional,nes

mo auando se utiliza câmaras fotoacústicas com dimensões peauenas

comparadas ao comprimento de onda acústico. A única restricao e- --

aue nao pode haver nenhuma variação térmica apreciável entre as

paredes laterais da câmara.

AAMODT & MURPHy(26) (1978) formularam uma teoria para ex

plicar o sinal fotoacústico, originado de amostras excitadas por

pulsos de radiação. O equacionamento final obtido pelos autores é

matematicamente complexo, o que torna difícil aplicar a

desenvolvida âs condições experimentais usuais.

2.2 - TEORIA DE ROSENCWAIG-GERSHO

teoria

~eA teoria de Rosencwaig-Gersho, conforme mencionamos

uma teoria unidimensional geral para o efeito fotoacústico! na ma

téria condensada. Ela é muito importante pelo fato de ter sido a
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primeira teoria seral para explicar o efeito fotoacústico em sóli

dos e líquidos e, por ser válida para a maior parte das condições

experimentais.

A Fig. 1 apresenta a configuração de uma câmara fotoacús

tica ideal.

T
i
I

Di

I-L

"Backing" Janela

Radiaçõo
Incidente•
-

-15
1I
O

Figura 1 - Configuração de uma câmara fotoacústica idea~

Vamos supor que a amostra seja um disco com diâmetro D

e espessura .t . Ela é montada em um material suporte,. suficiente-- s
mente espesso ("backinq"), de baixa condutividade .térmica e esnes

sura lb' Assumimos que o "backing" e a coluna de gás, com espess~

ra I , em contato térmico com a amostra, selam transparentes ã ra
g - -

diação. A câmara é fechada com uma janela espessa, também trans-

parente ã radiação incidente.

A transferência de calor, da amostra para o gás, resul-

ta em variações de pressão, que constitui o sinal fotoacústico. A

pressão média no gás é detetada através de um microfone (não mos

trado na Fig. 1).

Vamos definir os seguintes parâmetros oara o

genérico i:

:material



K. : a condutividade térmica (cal/cm sOc)1

c. : o calor específico (cal/gOC)1

p.1 a densidade (g/cm3)

ai = Ki/Pici : a difusividade térmica (cm2/s

a. = (w/2a.f/~ o coeficiente de difusão térmico (cm-l)1 1

W1' = l/a. : o comprimento de difusão térmico (cm)1 -

W = freauência angular de modulação da radiação (s-l)

Supondo que a radiação incidente na amostra seja modula

da, senoidalmente, e que ela seja uniforme, podemos'escrever a ex

pressão para a intensidade da radiação como:

I(x) =
I

o

2
.e-si xl (l+cos wt) (2.1)

sendo: I = intensidade da radiação incidente em x=O
2

~/cm )o

6

= coeficiente deabsorção 6tico da amostra parao

comprimento de onda À

-1
(cm )

Se, por hipótese, assumir-se que a radiação incidente -

seja totalmente transformada em energia térmica, pode-se calcular

a energia térmica produzida, por unidade de comprimento da

tra:

amo.s

H(x,t) = iI(::t)I

I
= S--9

2

-slxl
e (l+cos wt) (2.2)

Em virtude do acruecimento da amostra pela absorção da

radiação incidente, a distribuição de temperatura na câmara é de

terminada, resolvendo-se as seguintes equaçoes acooladas de difu

são térmica:
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Clx~

1 ae------
a Clt'5

-Slxl
A e

iwt
(l+~ para r

-"-s < x < O

14.

(2.3)

A = SI n/2KO s (2.4)

sendo 8 a temDeratura e n a eficiência na aual a radiação de com

primento de onda ~ é convertida em calor, por processos de excita

ção não radiativos. Para o gás e para o backing as eauacoes sao

dadas, respectivamente, por:

= 1 aG

o at
g

o < x < .e.
g

(2.5)

a 2 e =
1
Cle

ax2
Cib

Clt

< x < -..t s (2.6)

Estas equações acopladas ?odem ser resolvidas, utiliza~

do técnicas de transformada de Fourier e impondo as condições de

contorno de temperatura e continuidade do fluxo de càlor em cada

interface da câmara, isto é:

e. (interface,t) =1

ele.

Ki _1 (interface,t) =
ax

e . (interface,t)
J

ele.

K. --1 (interface,t)
J elx

(2.7)

(2.8)

Resolvendo-se as equações acima, pode-se determinar a

distribuição de temperatura na câmara fotoacústica, em termos dos

parâmetros térmicos, óticos e geométricos do sistema. A amplitude

complexa da temperatura periódica na interface sólido-gás, é dada
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por:

[ (5 .t -(5 .t -8..e. j
8:; 810 '(r-l)(b+l)es s -(i:'+l)(b-l)e s s +2(b-r)e s·
o (5 ..e. -(5 ..e.

22 SS SS
2K (8 -(5 ) (g+l)(b+l)e -(g-l)(b-l)es s

(2.9)

-
Kb·ab

sendo
b = (2.1.0)

K .a
s s

.-

K

a

g =

99 (2.1.1)
K

a
5 s

r = (2.1.2)

(5 = (1+i)as s
(2.13)

Para Rosencwaig e Gersho,a principal fonte do sinal a-

cústico surge do fluxo de cálor periódico do sólido pàra o gás.

o processo de difusão periódico produz uma variaçãoperiõdica da

temperatura, no gás, dada por:

-(5 x
e (x. t) = e e ga.c ' o

jwt
e (2.14 )

A variação de temperatura no gás é obtida tomando a

compqnente real da (eq. 2.14)

-a x

T (x.t) = e 9 [el cos(wt-a x)-e2 sen(wt-a x)]a.c 9 g
(2 .l5)
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onde G~ e G" sao 1 respectivamente 1 as componentes real e imaginã-.L "-

ria de 8 .o

A uma distância Xt = 2n~ 1 T é praticamente zero e pog ac - --

de-se fazer a aproximação de que somente a camada de gás, na in-

terface com o sólido, com espessura xt' irá responder termicamen

te às variações de temperatura periódica do sólido.

p.. temperatura média desta camada, na-interface, é dada

por:

1 r2nlJ
8 (t) = --- I 9 8 (x , t) dx

2nj.l I aca '
~ J O

Resolvendo-a, tem-se

(2.16)

8(t) =
~
.L

2/2 li
(-1 e'o

i(wt-II/4)
(2.l7)

Em virtude de seu aquecimento periódico, a camada de

gas na interface sofre expansões e contrações periódicas e age

como um pistão acústico no gãs, produzindo um sinal de pressao,

periódico, que se propaga através do gás.

O deslocamento deste pistão acústico pode ser calcu1a-

do, utilizando-se a lei dos gases ideais:

6x(t)

= 2II)J8 (t)8 )J
i [wt- ~]

g

= o g
e 4

T

I2T
(2.18)

o

o

onde To é a temperatura d.c. média na superfície do sólido, na in

terface com o gas.

supondo que o res~ante do gás responda adiabaticamente
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a açao do pistão acústico, pode-se calcular a variação de pressao

do gás, na câmara, utilizando:

"
PVV = constante (2.19)

onde P é a pressão do gás na câmara fotoacústica f V o volume do

gas na camara e v a relacão entre os calores esoecíficos.

Dessa forma a variação de nressão na câmara é dada por.:

op(t) =
vp

o

.e
g

ox(t)
vP o---
.e

g

80]..1g

ffTo

i(wt-n/4)
e (2.20 )

onde P e a oressao ambienteo .

op(t) = O i(wt-rr/4)_ e (2.21)

sendo Q = (2.22)I 12 T
g o

A variação de pressão. na câmara ~p(t) é dada pela parte

real de op (t) .

~p (t) = 01 cos [wt- :J -Q2 sen [wt- :]

Combinando (2.9) e (2.22) obtem-se, finalmente:

(2.23 )

Q=
B I vpo o

(2.24)
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A equação (2.24) fornece a amplitude e fase da onda de

pressao, produzida na câmara, pelo efeito fotoacústico.

Conforme se pode observar, esta expressão é razoavelmen

te complexa para ser utilizada rotineiramente. De acordo, porem

com as condições experimentais empregadas, ela pode ser simplifi

cada.

Os casos interessantes, fisicamente, foram classifica

dos por Rosencwaig e Gershc, com base na relação entre alguns com

primentos característicos, quais sejam:

a) a espessura da amostra,1s
b)

o comprimento dedifusãotérmico da amostra,]Js
/" ~

c)

o comprimento deabsorção ótico,
l:lS

=1/6

A classificação elaborada é mostrada

na Fig. 2.

eS0uematicamer: te
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OTlCAMENTE TRANSPARENTE

CASO 10

I
I
I
I
I

}.J.~=lIp

I
I
I
I
I

J!s

CASOlb

CAS01c l
I IQ

,I
;

J..ls

r
"5

OTICAMENTE OPACA

I
J.ls I

I
I

CASO 2t

Q

Q

I
I
I
I

ls

I
1I

I }.J.s

J.l.B=1/.s

Q

Figura 2 - Representação esquemática dos casos especiais de inte

resse para a teoria fotoacústica da matéria condensada
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1. Amostras Oticamente Transparentes

Nestes casos, a radiação é absorvida ao longo de toda a

espessura da amostra e parte da luz é transmitida através da amos

tra.

Caso la: Amostras Termicamente Finas (.e <lJB,1 «]1 ,]10<]1 )S S s' ~ s

Tem-se
-Bis

e '" l-Bis,
.e.

:tos s '" 1 ee I r I > 1. A pé'.rtirda

fJ

212 To "'g

eauaçao (2.24), obtém-se:. ,

Q '"
2a

g

Portanto:

a) o sinal é proporcional a ei ;s

vP
o

,
.J..

o
(2.25)

e proporcional a w~l. Assim o sinal fotoacústico e propor-

cional a
-1

w ;

c) as propriedades térmicas do material de ubackingU fazem parte

da expressão de Q. Calor é perdido para o "backing" e isto influ-

encia a temperatura da superfície da amostra e, portanto, o si-

nal fotoacústico.

Caso lb: Amostras Termicamente Finas (i <lJe,i <]1 ,lJ<]1e)S 's s s

-e.e.

Tem-se e s '"l-eis' '+ i + .e.
- Gs s '"l-o se- e Irl<l. Com

estas simplificações na equação (2.24), resulta:
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o =
(l-i)S .t

.ê.

2a
g

~b vp Iº--º
2/2 T .e

o g

(2 _26)

Aeauação (2.26) é idêntica ã (2.25) e, portanto, são vá-

lidos os mesmos comentários do caso la.

. Caso lc: Amostras Termicamente Esnessas (.t <~B'.t >~ ,~ «~o), S S S S I-'

Tem-se e
-s.t s

'" l-S.ts e
-'a .ts s

'" O, e Irl«l. O sinal a-

cústico resulta:

Q '"
-i ~ s vp Io o

(2.27)
2a K

g S
2/2 T t

o g

Portanto:

amostraa) A radiação absorvida dentro da espessura da

~ é a principal fonte do sinal acústico is
b) O sinal é proporcional ao produto de uma propriedade

ótica, S, por uma nropriedade térmica, ~ , da arnostrai- s
c) A amostra é termicamente espessa e somente suas pro

1; priedades térmicas estão presente-s na expressão de Q, ou seja, as
~

'l1 propriedades térmicas do nbacking" não influenciam o sinal acústi-

COi

Portanto, o si--1/2
we ~ = constos

-1
w

~s
d) - = consto

a
g

1 f t .• t'" . 1 -3/2na o oacus ~co e proporc~ona a w •



2. Amostras Oticamente Opacas ({s»]..Ie)

22.

cia

Nestes casos, a radiação é absorvida dentro de uma distân

pequena comparada a is e nenhuma luz é transmitida atra-

ves da amostra.

Caso 2a: Amostras Termicamente Finas (i «]..I ,~ »]..IS)S S S

Na e~açao (2.24), faz-se

e
-Si s

'" O:

+0 .c.- s se '" 1 e Irl»lr obtendo-se:

(l-i)]..Ib
vP 1

(2.28)

o o
Q ~

"--"

2aa
Kb

2/2 T
.c.o

9-'

Portanto:

a) O sinal é independente de Si

b) O sinal depende das pro!"riedades térmicas do "backing";

) O . l' -1c Slna varla com w

d) O sinal é l/si maior aue o do caso la:s -
e) Neste caso há opacidade ótica e fotoacústica. Absorve

dores negros, como o carbono, enquadram-se nesta classificação.

Na equaçao (2.24) faz-se:

e resultando:

Q = l-i
fls

2a
9

KS v p Io o

2ff T t (2. 29)o g
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Portanto:

a) O sinal é independente de p;

b) O sinal depende das propriedades térmicas da amostra

(e não do "backing" como no caso 2a.);

) O . l' -1. t -1/2 1c S1na var1a com w , p01S ~ = cons . w e --s =

consto -1/2
w ;

ac

d) O sinal é uma medida direta de I .o

Caso 2c~ Amostras Termicamente Espessas (L »~ ,~ <uS)s s s

Fazendo na equação (2.24):

-oL. se '" O e \rl<l • obtem-se:

Q = i
2a

g

~
S Sl-' •s

K
S

\! Po

2/2 To

Io
[I

.•...

g
(2.30)

Analisando-se a expressão (2.30) observa-se:

a) O sinal é proporcional ao produto de uma propriedade

da amostra;

o. Portanto,
-1/2

w= consto

S, por uma propriedade térmica fl s
-1/2b) ~ = consto w-s a

g
. 1 f t ~ t' . -3/2S1na .o oacus 1CO var1a com w ;

ótica,

mica, ~s' contribui para o sinal. Assim, embora a amostra seja opa

ca, o sinal fotoacústico é proporcional a S.

bastante opaca (Sls»l), mas não é fotoacusticamente opaca, porque

somente a radiação absorvida dentro do comprimento de difusão tér-·

c) Este é um caso importante , na prática: a amostra é
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2.3 - TEORIA DO EFEITO FOTOACOSTICO QUANDO A COLUNA' DE GÁS E TER

MI CAMENTE FINA

Experimentalmente, observou-se desvios em relação a

teoria de Rosencwaig-Gersho, quando se trabalhava com gases termi

da~ o comprimento9
térmico do gas.

camente finos, ou sejaí 0Uando ~ <v , sendo. 9 9
coluna gasosa e ~ o comprimento de difusão9 -

. (20) (21) (22)
Alguns pesqulsadores ' , estudaram o problema.

Rosencwaig(27) (1980) resolveu a questão para frequencias

de modulação menores que 1000 Hz, segundo uma análise de geraçao

termoelástica de som no meio condensado, proposta por .WHITE(28)

(1963). O seu equacionamento conduz às seguintes expressões oara

o sinal fotoacústico:

I) Para gases termicamente esnessos, ~ >u~ g . 9

q =
vP So o

.t a12 To 9 9

i[(üt- TIle 4J (2.31)

que e identica à expressão (2.21)

11) Para gases termicamente finos .t <~9 9

vP iwt
o ea =-- e
T

o

o (2.32)

Para gases termicamente finos a expressão do sinal foto

acústico independe de ~ e a e sofre uma mudança de fase de TI/49 9

em relação à expressão para gases termicamente esoessos .

••••



2.4 - CONTRIBUIÇÃO DE VIBRAÇOES MECÂNICAS DA AMOSTRA PARA O Sn~AL

FOTOACOSTICO

A teoria do efeito fotoacústico ampliada, por incl1.:ir

os efeitos de vibrações mecãnicas da amostra, foi elaborada por

Mc DONALD & WETSEL(22) (1978). Para elaborar a teoria, os autores

resolveram equações acopladas de ondas térmicas e acústicas na a

mostra e no gás. Infelizmente, as equações obtidas para o sinal

fotoacústico resultaram muito complexas, de acordo com a própria

opinião dos autores. Assim, no mesmo trabalho, eles apresentam um

tratamento mais simples, o modelo pistão composto, que repro6.uz

os resultados da teoria completa, com um erro de aproximadamente

2%, na faixa de frequência de modulação de 10-1000 Hz.

De acordo com este modelo, a absorção de luz modulada

causa um aauecimento periódico da amostra, que produz variaçõeE 

de pressão (ondas de pressão) que se propagam nas duas direções.

A superposição destas ondas, na superfície da amostra! dá origem

a um movimento da superfície da amostra que, então, serve como

condição de interface para a onda acústica no gás. O fluxo de ca

lor periódico para o gás causa simultaneamente expansões e contra

ções dentro de uma fina camada próxima 'a amostra, denominada de

pistão térmico. Se este pistão térmico for superposto ao movimen

to mecânico da superfície, teremos o denominado "pistão composto';

aue produz o sinal detetado no gás.

A implementação do modelo pistão-composto fundamenta-se

em dois fatos:

1) a distribuição de temperatura no sistema é bastante

influenciada pelo termo de acoplamento, devido à pressão; 2) o mo

vimento da superfície da amostra é praticamente independente da

variaçao periódica da pressao no gas.

Para amostras termicamente espessas, -Me Donald e wetsel



deduziram que amplitude complexa do sinal fotoacústico e

por:

26.

dada

P
9

i- --- vp o

.t'.
9

Io
2; Cs p lr eo T (g+l) (r+l)9 o

-s.t'. l
(l-e s) I

-.i

(2.33)

sendo Cp = calor especifico~ ã pressão constante, do gás.

-s.t'.

O termo BT(l-e s) representa a contribuição do acopla

mento mecânico.

Conforme mencionado no item 2.1, nas frequências de DO

dulação usuais, a contribuição do acoplamento mecanico só é impor

tante para líquidos, com baixos coeficientes óticos de absorção.

2.5 - SINAL FOTOACOSTtCO COM RADIAÇÃO PULSADA

AAMODT & MURPHy(26) (1978) formularam urna teoria para

plicar a resposta de urna câmara fotoacústica quando a amostra

excitada por radiação pulsada.

ex

é

Na formulação do modelo, os'autores dividiram a câmara

em 4 regiões, conforme mostra a Fig.l.

Da mesma forma que no modelo de Rosencwaig-Gersho os au

tores obtiveram a distribuição de temperatura na janela, no

"backing" e na amostra, resolvendo as seguintes equações de difu-

são térmica:

1
(i.1

aT = O

at
(na região da janela

e do "backing")

(2.34)

1 "'1'o ~-= H (x, t)
K

S

(na regiao da amostra) (2.35)



Para determinar a distribuição de temperatura no gas,

os autores utilizaram uma equação obtida por PARKER(29) (1962) tra

balhando, porém, no domínio do tempo.

Considerando difusão térmica unidimensional e sendo T

d· .•.1 ('. 4 -10espreZ1ve -1.6 .10 s p/ o ar) ,-em relação aos tempos normal

mente utilizados em fotoacústica, os autores calcularam as tempe

raturas nas 4 regiões.

Particularmente, para o caso de -amostras.terrnicamen~e

finas em que a intensidade da radiação decai, exponencialmen~e,

com a profundidade, a transformada de Laplace da temperatura, ~a

t ...l ~amos ra, e caaa por:

1/2 -1
T = -~ ii (s) [(s ao ) C 1s ps~

2.6 - O EFEITO PIROELhTRICO

(2.36)

Materiais piroelétricos são aqueles que ao experimenta

rem uma variação de temperatura, produzem cargas superficiais em

uma direção particular, em decorrência da variação de sua polari-

_ (30)
zaçao espontanea com a temperatura .

A grande maioria dos materiais oiroelétricos são também

ferroelétriqos, o que significa que a direção de· sua· 'polarização

pode ser revertida pela aplicação de um campo elétrico convenien
I •

te e sua temperatura reduz-se a zero em uma temperatura conhecida

como temperatura Curie, Tc.

Se a variação da temperatura for uniforme no material ,

o efeito piroelétrico é descrito pelo coeficiente piroelétrico,?,

dado por:

p = 6P/6T (2.37)
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sendo lIP a variação da polarização espontânea e lIT a variação da

temperatura do material.

A dependência da polarização com a temperatura é tipic~

mente da forma ilustrada na Fig. 3 (31).

o"

o
1e:(
U"
e:(N
Q:
e:(
...J
o
a..

TEMPERATURA (T)

Figura 3 - Variaçio da polarizaçio com a temperatura em um ma=e

rial piroelétrico.

O gradiente desta curva dP/dT( em uma temperatura part~

cular, T, é o coeficiente piroelétrico.

O efeito piroelétrico era conhecido na Europa há cente-

nas de anos. As propriedades piroelétricas do sal de Rochele ro-

raroestudadas no início do século XIX.

aomo todos os materiais piroelétricos são também piezo-

elétricos, as deformações resultantes de alterações na temperatura

dão origem a polarizações de origem piezoelétrica(32) . Estes efei

tos.piroelétricos falsos são superpostos aos efeitos piroelétricos

verdadeiros que resultam somente de mudanças na temperatura, com

os efeitos devido à deformação sendo eliminados. Em geral qual-

quer material piezoelétrico, quando deformado, em decorrênc~a de

uma variação de temperatura, uniforme ou não, apresenta efeitos

piroelétricos falsos. Os produzidos por aquecimento não uniforme
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(mais comuns) sao denominados efeitos piroelétricos falsos de

primeira espécie e os produzidos por aquecimento uniforme são cha

mados de efeitos piroelétricos falsos de segunda espécie.

Os efeitos piroelétricos falsos são geralmente muito

maiores que os verdadeiros. ~f portanto~ difícil determinar os

verdadeiros. Na verdade, o efei to piroeletrico verdadeiro foi pes
-

quisado somente para turmalina e, mesmo assim, sua existência Les

ta substância é questionada (32) .

A utilização do efeito piroeletrico para detetar radia

ção foi proposto por TA (33) (1938). Trabalhos subsequentes,(34, 35,

36,37) t t f' t .. d -t d ..mos raram aue es· e e e~ o const~tu~ um os me o os ma~s ~m

portantes para detetar radiação térmica à temperatura ambiente.

Basicamente um detetor piroeletrico consiste de uma fa-

tia de material piroeletrico com eletrodos metâlicos, normais ao

vetor de polarização. Quando a radiação é absorvida, a temperat~

ra do elemento piroelétrico aumenta·e a sua polarização varia d.i-

retamente com a variação da temperatura e com o coeficiente piro~

létrico do material. Esta variação da polarização aparece corno

cargas elétricas no capacitor formado pelo elemento piroelétrico

e seus eletrodos.

Para que as cargas superficiais geradas, devido ao efei

to piroeletrico, não sejam neutralizadas por cargas espúrias, a ra

diação incidente deve ser ~ªª 9.!L1:2J:!~sª.ªa•., Os' detetores piro~

létricos apresentam resposta proporcional à taxa de varia-

térmicosçao da temperatura, diferentemente de outros detetores

que apresentam resposta proporci9nal'à temperatura. Esta proprie-

dade faz com que os detetores piroelétricos sejam mais rápidos

que outros detetores térmicos, como os termistores ou os termopa-

res.

~ importante salientar que os detetores

respondem em uma faixa espectral ampla da radiação.

pi.roeletricos



o desempenno de um detetor piroelétrico é caracteriz~do

pela sua resposta a uma radiação incidente modulada. Na caracteri

zação do detetor piroelétrico, geralmente se utiliza modulação se

noidal. A primeira análise detalhada das características de um d~

tetor piroelétrico foi formulada por COOPER(36) (1962). Cooper ro~

tra nes te trabalho que, utilizando-seum bom elemento piroelétrico r O

desempenho do detetor será. mui to próximo ao de um detetor térr._i-

co ideal, sendo a mínima potência detetável limitada pelos ruícos

de temperatura. Para obter o modelo proposto, Cooper considero~ -

um aquecimento uniforme da amostra, resolvendo equações de tra~s-

missão de calor e impondo condições iniciais e de contorno apro-

priadas. A resolução da equação de calor considerou transmissãc de

calor apenas por radiação.

2.7 - TEORIA DO DETETOR PIROELETRICO IDEAL

Quando um detetor piroelétrico é exposto a urna radiação

modulada, sendo w a frequência angular de modulação, a temperatu-

ra do detetor será modulada, com a mesma frequência w. A variaçao

de temperatura dependerá da fração da radiação incidente absorvi-

da, n,da capacidade térmica do detetor, H, e da condutância tér-

mica média, GT, do detetor ao meio onde ele está situado.

Seja ~T a variação de temperatura do detetor causada ~

Ia radiação incidente modulada cuja potência é dada por:

jwt

W i = Wo +W e (2.38)

As propriedades térmicas do detetor ideal são descritas

- (30)
pela equaçao :
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Rd - + GR !J.T

6t

jwt
= nrr~l +Wc ,

'1\"0 .... /

...,,- .

(2.39)

Vamos definir os seguintes parâmetros:

c = calor especifico

p = densidade

b = espessura

A = área do detetor

G = constante de Boltzmann

T = temperatura

CR = 8noAT3 = condutância térmica radiativa

c = PC = calor especifico volumêtricov

v = volume

H = pcv = C .V = capacitância térmica do detetorv

TT = H/~ = Cv A.b/gR·A = Cv b/gR = constante de

térmica

~ = permitividade dielétrica no vácuoo

temC)o

K

K

= constante dielétrica

= KE A/b = capacitância do detetor piroelétricoo

= largura de faixa de freauência

= condutância térmica

Resolvendo-se a equação (2.39), tem-se:

= N e
-GR t

H n W 'T jwt-----e
H(l+jwLT)

(2.40)

Portanto, a solucão de regime é dada por~
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llT(w,t) = 11 W

LTjwt

.
e

CvAb

l+jwT

(2.41)

'T

Devido ao efeito piroelétrico. a diferença de temperatu-

ra llT(w,t) dá origem a uma carga superficial llQ(w1t) nos eletro :ios

do detetor.

llQ(w,t) = A llP(w,t) = A P llT(w,t) (2.42)

Esta carga superficial produz urna tensão, em circuito a-

berto, dada por:

l1V(w,t) pbl1T(w,t)/KE.. o (2.43)

A utilidade de um detetor piroelêtrico é determinada em

termos da potência minima da radiação aue ele pode medir. Esta DO-

tência mínima ê função de sua responsividade e dos ruídos rgera-

dos pelo detetor e por seu circuito pré-a~plificador.

2.7.1 - Responsi vidade de Corrente

A responsividade de corrente ê definida por:

i= dQ(w,t) = A P d l1T(w,t) = npwWA

(2.44)

(2.45)

dt dt CAbv
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C bv
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(2.46)

Desde aue Tlp/C b possui dimensão de Ampere/Watt, o fa~or- v -

W1T/(1+(JJ21~)1/2 é a responsividade de corrente normalizada. S2ja

~ = WTT/{1+w21~)1/2

TI P R_R. =-- . -N1
C b

v

Para w» l/'T' a Bq. 2.46 reduz-se a :

(2.47)

R. = np/C b (2.48)1 - V

o gráfico de responsividade de corrente em função da

frequência é mostrado na Fig. 4.

/T
I
I
I
I
I

log \ú

Figura 4 - Responsividade de corrente versus frequência



2.7.2 - Responsividade de Tensão

Vamos representar o detetor piroelétrico por uma fonte

de corrente id, em paralelo com uma capacitância Cd e com uma re

sistência Rd" Se o detetorfor ligado a um pré-amplificador de al

ta impedância, o sinal observado é igual a tensão produzida pela

carga 6Q(w)" O amplificador possui resistência de entrada Ra e ca-

Pacitância de entrada C . A Fiq. 5 mostra o circuito elétrico auea -

representa o detetor piroelétrico e seu pré-amplificador .

..•

I1
I ~ "cr t, R,

~Ra -I Ca

I

I •. _

Figura 5 - Circuito eletrico do detetor e de seu pre-amplificador

Seja

o circuito da Fig" 5 I reduz-se a:

c R
v

Figura 6 - Circuito eletrico do detetor piroelétrico e seu pre-am-

plificador



A responsividade de tensão é definida por

R = Iv/wlv

v = i/lzl

Sendo lE = RC, tem-se:

R = n w p A R
v

GR /1+w2 T~ • /1+w2 Ti

(2.49)

(2.50)

(2.51)

Rv (2.52)
úl H C

o gráfico da responsi vidade de tensão versus frequência

e mostrado na Fig. 7

lagul

Figura 7 - Responsividade de tensao versus frequência
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2.7.3 - Ruído de Temperatura

Se um corpo pequeno, com capacitância térmica H é co18ca

dOI através de uma condutância térmica GT, em contato com um gra:1de

dissipador,gue se encontra a uma temperatura T, sua temperat-.lra

tenderá a T. Quando o equilíbrio térmico for estabelecido, o fl-.lxO

de potência médio entre o corpo e o dissinador será zero. Hav-2rá

_ .- (38)
todavia um espectro de flutuacao cuio valor rms e dado Dor- :>..,

(2.:;3)

Se agora consideramos ou detetor piroelétrico envolviê.::>-

por um corpo negro, o valor r~s da flutuação da potência da raê.ia-

çao absorvida e emitida é calculado também pela expressão (2.53)rcom.J .• _.

GT substituído por GR, pois a troca de calor será somente por ra

diação. GR é o valor mínimo que GT pode assumir.
- ~ .- (39 )

A tensao do rUldo de temperatura e dada por :

(2.54 )

2.7.4 - Ruído Johnson

o ruído Johnson existe devido a agitação térmica dos

eletrons no interior de uma resistência.

A tensão de ruído Johnson está associada ao resistor R

da Fig. 6, sendo .seu valor rms dado por:

= (4crTBR)I/2

Para B = 1 Hz

(2.55)



= (4crTR)1/2

2.7.5 - Ruído do Pré-Amplificador

37.

(2.56 )

As características de ruído de disnositivos sem cond~to

res permitem representar os ruídos por urna fonte de tensão vA' em

série com a entrada, e por urna fonte de corrente iA' em paralelo

com a entrada. A fonte de tensão representa as fontes de ruído

aue são independentes dos circuitos conectados na entrada do oré-

amplificador e as fontes de corrente representam as fontes de ruí

do que dependem da impedância dos circuitos conectados na entrada

do pré-amplificador.

De acordo com Putley (39), iA pode ser subs titu{do nela

fonte de tensão equivalente 6VT, dada por:
..L

(2.S7)

Para frequências w » 1/,E

(2.58)

2.7.6 - Ruído· Dielétrico

o detetor piroelétrico é uma caoacitância C com uma per

da dielétrica tg 8, dando uma resistência eauivalente

/ (40) - •R = 1 (wC tg 8) . A tensao de rUldoeq .

tor é dada por

gerada por este res~s-



= (4aT R ) 1/2
eq
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(2.59)

2.7.7 - Potência Equivalente de Ruído (NEP) e Detetividade Norma-

lizada eD*)

A sensibilidade de um detetor piroelétrico é normalmen-

te descrita pela sua potência equivalente de ruído (NEP) ou pela

sua detetividade.

A potência eauivalente de ruído (NEP) é definida como

valor rms da potência incidente W. para o aual a relação sinal1
ruído (S/N) do detetor é igual a 1, na largura de faixa de ruído

de 1 Hz.

(2.60)

sendo Rv a responsividade de tensão e ~VN o valor rms da tensão

total de ruído calculada por:

(2.61)

supondo que as fontes de ruídos sejam independentes.

o desempenho de um detetor piroelétrico pode também ser

avaliado através de sua detetividade normalizada, definida por(41):

D* = Al/2/NEP (2.62)

Na maior parte dos melhores detetores piroelétricos, a

fonte de ruído mais importante é a referente ao ruído Johnson, e

. d - d d' l~t' d t' 1(39)a aSSOCla a as per as le e rlcas o ma erla .
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2.8 - Detetores Piroelétricos Não Ideais

Na prática o desemoenho de um detetor piroelétrico é

afetado por vários fatores, tais como: o material oiroelétrico u-

tilizado, o método de montar o detetor, o pré-amplificador, a ma

neira como o detetor foi encapsulado, a contribuição do eletrcdo

frontal e do "backingll•

A energia da radiação absorvida pode ser perdida não 50

mente por radiação, mas também por condução e por convecçao. A

eficiência n depende do eletrodo frontal e do material piroelétri

co. Freauentemente o eletrodo frontal é enegrecido para melhorar

n e a responsividade do detetor.

Vamos considerar a configuração de um detetor não idEal,

mostrada na Fig. 8. Vamos supor que a camada um seja a camada ne-

tálica enegrecida, a camada dois, o elemento piroelétrico, a ca

mada três, o backing e a camada quatro um dissipador de calor.

{) Radiaçõo

/~/L////////A
----B-- - -- -- ----

x

c

1;////////////////0

Figura 8 - Esquema de um detetor piroel~trico nio ideal

A: camada enegrecida depositada no eletrodo frontal:

B: elemento piroeletrico: c: backing; D: dissipador de

calor; b. e a espessura da camada i~

VAN DER ZIEL & LIU(42) (1972)# HOLEMAN{43) (1972), LOGAN
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& MOORE(44) (1973), BLEVIN & GEIST(45} (1974) deram contribuições -

significativas para o e:ntenc.~inentodo funcionamento dos detetores

piroelétricos não ideais. Estes detetores são limitados por oro-

blemas tecnológicos, devidos principalmente a perda dielétrica do

material piroelétrico e pelo ruído do pré-amplificador. Todavia,

desempenhos próximos ao limite ideal iá estão sendo atingidos(31).- - -

Supondo que o elemento piroelétrico e sua camada eneqre

cida sejam camadas planas, de espessura uniforme e que suas di~en

sões laterais e o diâmetro do feixe da radiação incidentes sejam

muito maiores que as espessuras, pode-se utilizar a teoria unidi-

mensional da condução do calor. Nestas condições, a variação

d . d d . 1'" ...d d (46temperatura na cama a 1, o etetor plroe etrlco, e a a por

K.
a21a

.6Ti(Xi)
- ---?Cv. aXiat

1 .6T. (X. ,t) (2.63)1 1

Impondo, em camadas adjacentes, as condições de 'conti-

nuidade de temperatura e de fluxo de calor e impondo as condições

de contorno apropriadas, BLEVIN & GEIST{4S) mostraram que a res-

ponsividade de corrente do detetor piroelétrico é dada por:

(2.64)

sendo ~ a responsividade de corrente normalizada (30).

VAN DER ZIEL & LIU(42) (1972) mostraram que, quando nao

há perda de calor por condução e por convec~ão, ~ = ~ (vide e-

quaçao 2.47).

A resDonsividade de corrente normalizada de um detetor

nao ideal, com um cristal de srO,S BaO.S Nb2 06 (SBN), em função

da frequência, é mostrada na Fig.9.
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RM ,

I (a)
1 r-----------

lÕ2 T= 300KV

16' I
•

16' 110102
103 f( Hz)

Figura 9 - Responsividade de corrente normalizada de um detetor -

_. (30)
nao 1deal .

Na Fig. (9), (a) corresponde ao caso onde as perdas de

calor só ocorrem por radiação. A solução corresponde a RM = ~/b)

corresponde a um ~'backing" de vidro e (c) corresponde a um dissi-

pador de calor (b3 = a).

A expressão de ~, quando a espessura da camada enegre

cida é zero (bl = O), foi determinada por HOLEMAN(43) (1972).



,
42.

CAPtTULO III

DOSIlffiTRIA DA RADIAÇÃO X

Neste capítulo descrevemos, inicialmente, de forma si~té

tica, os principais processos através dos auais um feixe de ralOS

X interage com a materia. Considerando aue nossos exnerimentos fo

ram feitos para a radiação X, na faixa de diagnóstico, enfatiz~~os

particularmente o efeito fotoelétrico aue constitui o tipo de i~te

racao mais importante entre fótons de baixa energia e elétrons.

Apresentamos as principais grandezas, definidas pela Co

missão Internacional de Unidades e Medidas Radiológicas (ICRU), p~

ra descrever o feixe de radiação e a quantidade de energia deposi-'

tada pela radiação em um meio.

Encerramos o capítulo com a determinacâo do relacion~uen

to existente entre a fluéncia de enerqia, através de uma área ~~i-.

tária, e a exposição, em um ponto P, situado no centro desta ár~a.

3.1 - Introdução
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plo, a dosimetria refere-se à determinação de algumas quantidaces

radiologicamente importantes cornoa dose, exposição, kerma, fl~ên

cia, etc.

A radiação X é produzida quando uma substância é bomb~r-

deada por elétrons com altas velocidades. Os raios x foram desco-

bertos, em 1895, por N.C. Roentgen quando ele fazia experiências

com raios catõdicos, aue eram produzidos em um tubo de vidro, €va

cuado, com dois eletrodos. Entre os dois eletrodos, havia uma ci-

ferença de potencial de milhares. de volts e os raios catódicos (e

létrons) iam do eletrodo neqativo (cátodo)( atingindo o eletrodo

posi tivo (anodo) ou a parede do tubo. Certa ocasião t Roentgen ob

servou um brilho em uma peça de vidro que se encontrava a pequena

distância do tubo. Este brilho persistia~ mesmo auando entre o tu

bo e a peça .devid~o, se colocava um papel negro. Roentgen atri

buiu o surgimento do brilho a uma radiação desconhecida que era

penetrante, o suficiente, para atravessar o papel negro. A esta

radiação desconhecida, Roentgen denominou de Raios X.

o próprio Roentgen observou algumas propriedades dos

Raios X:

1) Eles constituem radiação eletromagnética. Não sofrem

deflexão em campos elétricos ou magnéticos

2) Eles sensibilizam chapas fotográficas

3) Eles produzem fluorescência em certas substâncias

4) são penetrantes! podendo atravessar objetos

a radiação visível, com facilidade.

opacos

Trabalhos antigos referem-se aosfótons de baixa energia,

como raios X, e aos fótons de alta energia, como raios Y •. Atual-

mente, as faixas de energia dos raios X são definidas, de acordo

com a tensão do tubo, da seguinte maneira(47):



0.1 - 20 kV

20 - 120 kV

120 - 300 kV

300 kV - 1 MV

acima de 1 MV

';4.

Raios X de baixa energia, macios ou

raios Grenz

Raios X na faixa de diagnóstico

Raios X de ortovo1tagem

Raios X de energia intermediária

Raios X de megavoltagem

3.2 - Interações da Radiação X com a Matéria

Em Dosimetria da Radiação, a palavra interação refere-se

aos processos pelos quais a energia e/ou a direção da radiacão é

alterada. Estes processos são randômicos, sendo portanto, pos-

sível descrever-se apenas a nrobabilidade das interacões ocorre-

rem. Esta probabilidade pode ser expressa em termos de vários coe

ficientes de interação ou de seções de choque.

Quando a radiação X penetra em um corpo absorvedor, a i~

teração primária ocorre com um elétron do absorvedor, produzindo

-se radiação espalhada e a colocação em movimento do elétron, que

normalmente sai com velocidade elevada dessa interação. Este elé-

tron, com alta velocidade, interage com o material do absorvecor

produzindo ionização, excitação de átomos, quebra de ligação e c~

lor. Ele pode também passar próximo ao núcleo de um átomo e produ- -
zir Itbremsstrahlung"..A radiação espalhada e o "bremsstrahlunglt -

produzidos podem sofrer interações da mesma forma aue os raios X

primários, que incidiram no absorvedor.

Os processos mais importantes responsáveis pela intera-

çao dos raios X com os elétrons do absorvedor são:o efeito fotoe

létrico~ o efeito Compton e a produção de pares.



gético, constituído de u~ número muito grande de
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3.2.1 - Coeficientes de Atenuação Linear

Vamos considerar um feixe de raios X paralelo, monoene~-

fótons N , i-,o

cidindo, perpendicularmente, à face plana de um material de es

pessura L. Um fóton de raios X ou será completamente absorvido -

em uma única interacão ou oassarâ incólume através da placa, sem

alteração de sua energia ou direção.

Seja fJ a probabilidade de um fóton interagir na unidade

de espessura do material. A probabilidade dele interagir na eSFe~

sura infinitesimal dx é dada por ~dx. Incidindo N partículas na

espessura dx, a variação dN, em N ~ devido ãsinterações, é dada

por:

dN = - wNdx -+-

dx-lI
I j~'

'-

dN

N
- ~dx

••

(3.1)

I
I
I

I ,
l----L~I

Figura 10 - Atenuação exponencial de um feixe de raios X

Resolvendo (3.1), obtém-se Nt, o número de oartículas

transmitidas, após o feixe de partículas atravessar a

x.

espess1.:.ra
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~ é denominado coeficiente de atenuação linear e tem di-

- -1
mensao de m

A espessura do material que absorve 50% da radiação inci

dente é denominada de camada semi-redutora (HVL). Substituindo -se

na eg. (3.2) N t = 0,5 N c I tem-se :

HVL = 0,693/1.1 (2.3)

Denonina-se de secundária ã radiação que sofreu uma inte...

ração de qualquer espécie.

A eq. (3.2) somente é válida se o feixe for monoenerqéti

co, constituído por partículas sem carga, que são absorvidas sem

produzirem radiação espalhada ou radiação secundária.

Na prática os feixes de fótons interagem com a matéria

através de processos que podem gerar radiação secundária com ou

sem carga, bem cornoradiação primária espalhada. O numero tetal

de partículas que saem da espessura L do material (Fig. 10) é

maior que aquele constituído apenas por radiação primária, nao es-
- ~

palhada, sendo a equaçao (3.2), substitu1da pela equaça0 :

-~x

N = No e B(x,hv, A,L) (3.4)

B é um fator complexo, geralmente obtido experimentaLrnen

te denominado. fator de "build up". Ele varia de 1 a 100 e depende

da espessura do atenuacor, energia, área e distância do

dor ao detetor.

atenua-

O coeficiente de atenuação linear de um material é fun

ção da densidade deste material. Um coeficiente de atenuação cais

fundamental é o coeficente de atenuação de massa (~/p), que é a
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relação entre o coeficiente de atenuação linear e a densidade do

material. Este coeficiente é independente da densidade do materi

ai e tem dimensôes de m2/Kq.

Dividindo-se o coeficiente de atenuação de massa por

Nef O número de elétrons por grama do material, obtém-se o coefi

ciente de atenuação eletrônico, representado fre(luentemente por

d' - ~ 2/-i~ 2 ~ll. Sua lmensao e em e etron ou m /eletron.e

li =~/ 1000 Ne e
p

(mZ/elétron)

Multiplicando-se e~ pelo número atômico do elemento, Z,

obtem-se o coeficiente de atenuação atômico ~. O coeficiente dea

atenuação atômico é Z vezes maior que o eletrônico, porque há Z

l~ ~ d' - ~ 2/~ 2/~e etrons por atomo. Sua lmensao e em atomo ou m atomo.

Z

1000 Ne

Uma vez que os coeficientes de atenuação de massa, ele-

trônico e atômico têm unidades de área por Kg ou área por elétron

ou área por átomo. estes coeficientes são freauentemente denomina

- (48)
dos de secçao de choaue .

Quando um fóton com energia E = hv interage com um ab-

sorvedor, parte de sua energia é transferida para um elétron e o

restante constituirá a radiação espalhada. Por outro lado, o elé-

tron em movimento poderá perder sua energia por colisão no materi

alou produzindo "bremsstrahlung".

Após muitas interações, pode-se calcular a energi~ mé

dia transferida do fóton para um elétron, em cada iteração,Ebr, e

(Eab) é a energia média absorvida por um elétron em cada intera

ção. Denominando de Es.t a energia média perdida por "bremsstrahh.mq';
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tem-se:

-
Etr

- -
= E b+E (!a s .

(3.5)

Se um feixe de fõtons atinge a espessura dx de uma mat~

rial, o número de interações que ocorre nesta espessura é dada oe

la eauacão (3.1)-. ,

N -
int - ~J N dx

Se a energia media transferida ém cada interação =or

Etr~ a energia transferida para o material, na espessura dx e:

E
transf = N. t,Etln r = 1.1 N dx.Etr llEtr N hv dx= .

h\)

(3.6)

Denomina-se llEtr/hv = lltr de coeficiente linear de

transferência de energia.

Portanto:

E
transf = lltr.N hv.dx (3.7)

Analogamente pode-se definir um coeficiente linear de

absorção de ~nergia como:

(3.8)

Fisicamente, lltr é a fração da energia do fóton aue é

convertida em energia cinética do elétron (ou pósitron) e llab re

presenta a fração da energia do fóton aue é efetivamente. absor~~da
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pelo material.

Pode-se definir o coeficiente de transferência de e~er

gia de massa como ~tr/p e o coeficiente de absorção de energia de

massa como ~ab/P.

Se g representar a fração da energia do elétron, que

perdida por "bremsstrahlung", é fácil mostrar que:

-
e

~

~ab = ~ (l-g)
p p

3.2.2 - Absorção dos Raios X Pela Matéria

( 3 • 9)

Os tipos de interação, que os Raios X podem sofrer,qua~

do incidem em ..um absorvedor, são:

1) O efeito fotoelétrico;

2)

O efeito Compton;

3)

A produção de pares;

4)

O espalhamento coerente(de Rayleigh);

5)

Interações fotonucleares.

Para a F[sica Médica, os três principais tipos de inte-

raçao sao o efeito fotoelétrico, o efeito Compton e a produção de

pares. O espalhamento de Rayleigh não transfere energia para o ab

sorvedor. Interações fotonucleares só são importantes quan~o a

energia dos fótons é maior que alguns MeV.

A importância relativa dos efeitos fotoelétrico, Comp-

ton e produção de pares, que depende da energia dos fótons e do

número atômico do absorvedor, é mostrada na. Fig. 11 (47)
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Figura 11 - Importância relativa dos principais tipos de procés-

sos, atraves dos quais, ocorre a interação da radia-

ção X com a materia.(l) Predominância do efeito foto

elétrico; (2) Predominância do efeito

. - . - (47)
Predom~nanc~a da produçao de pares o

3.2.3 - O Efeito Fotoelétrico

Compton; 3)

A interação mais importante entre fótons com baixas e-

nergias e elétrons é explicado pelo efeito fotoelétrico. Neste

processo, um fóton com energia hv incide em um átomo e expulsa um

elétron da camada KI L, M ou N. O elétron expulso é denominado de

fotoelétron. O fõton é totalmente absorvido na interação, e deixa

de existir.

A energia Efot do fotoelétron é dada por:

Efot = hv - Elig

sendo Elo a energia de ligação do elétron, no átomo.19

( 3 • JLO )

O coeficiente de atenuação de massa fotoelétrico·é dado

por (47) :
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- z3 jhv

-~
~J...

(3.11)

A Fig. 12 ilustra como varia o coeficiente de atenua=ão

de massa fotoelétrico, para o chumbo e para a água em função da

energia dos fõtons.

O.oOOO'll \ke I

Water

IOkeV IOOkeV IMeV

Photon E nergy

60 80 100 120o.V;
Pholon energ}

~..i
~
J
I

IOMeV
41'

Figura 12 - Variação do coeficiente de atenuaçao de massa fotoe-

1étrico com a energia dos fótons
(4·9 )

A díreção de emíssão dos fotoelétrons varía com a ener-

gía dos fótons íncídentes.

Para energías baixas a emissão ocorre com ánqulos prSxi

mos a 900 em relação a direção dos fótons incidentes. À medida



~?- -.

que a energia aumenta, a tendência é desses ânqulos diminuirem.

3.2.4 - O Efeito Compton

A Fig. 13 ilustra como ocorre o efeito Compton.

Figura 13 - Esquema representando o efeito Compton

No efeito Compton, o fóton incidente interage com um e

létron, considerado como livre. O elétron é considerado livre se

a sua energia de ligação for muito menor que a energia do fóton

incidente. Seja hv a energia do fóton incidente e hv/c o seu mo-

mento (c é a velocidade da luz no vácuo). Vamos considerar que o

elétron esteja inicialmente em repouso.

Após a interação, o elétron apresentará momento p e e

nergia T e o fóton espalhado, energia h\'I e momento h\!l/C. Evide~

temente v > v I. Conforme se observa pela Fig. 13, 8 é o ân9ulo en

tre a direção do fóton espalhado e a do fóton incidente e o o an

guIo entre a direção da velocidade do elétron e a do fóton inci-

dente.

Aplicando-se ã colisão a lei da conservação da energia

e a lei da conservação do momento, obtem-se três equações que sao

.t - . d' t d f' C t (47)rnU1o ute1s para o enten 1rneno o e e1to omp on :



hv' =
hv

l+(hv/m cL) (l-cose)o

T = hv - hv'

(3.12)

cotg o

hV] 8
__ tg_
rn c2 2

o

(3.:'4)

sendo m = massa de repouso do elétron.o

Da eq. (3.14)t deduz-se que para qua10uer energia, se

o = O, e = 1800• Neste tipo de interação, o fóton espalhado terá

sua mínima energia e o elétron sua máxima energia. Para a = 90°

8 = O, O elétron fica praticamente com energia igual a zero e o

fóton espalhado fica com energia máxima. Entre estes dois tinos

de colisão, existem infinitos tipos intermediários (47).

Utilizando a fórmula de K1ein-Nishina (49), pode-se de-

terminar a fração da energia incidente que é fornecida ao elétron.

Utilizando estes cálculos, pode-se obter a Fig. 14, que mostra a

energia média e a energia máxima em relação a energia do fóton in

cidente, que é fornecida ao elétron, numa colisão Compton.

Na Fig. 14 observa-se que em um processo Compton, para

baixas energias, muito pouca energia é transferida ao meio, e a

maior parte é espalhada. Para altas energias (~O a 100 MeV), a

maior parte da energia é transferida ao meio.

o efeito Compton é praticamente independente do número

atômico do material.



IIII!...•
I

II

Hii'

"'-

~

~ l.of
~ I

~ r

\.> I~ 0.8r

~ fi I

G;0.6 I
1.::'

«:o

I::;

«:o I

l:: 0.4 r
«:o

:\S
....
\..) ~

.!;: I

.~ 0.2~x
~
~ °

0.01 0.1

., -
1.0

h~-Pholon energy MeY

10

I

I I

I!,
I1

II
u..'

100

Figura 14 - Energia m~dia e energia miximat em relaç~o a energ1a

do fôton incidente. fornecida ao elétron em uma inte-
- (49)

raçao Compton

3.2.5 - Produção de Pares

produção de pares é o processo pelo qual um fóton desa-

parece~ dando origem a um elétron e a um pósitron. Geralmente a

produção de pares ocorre no campo elétrico do núcleo, mas pode 0-

correr também, com menor probabilidade, no campo elétrico de um

elétron.

Para que este tipo de interação seja energeticamente

possível, o fóton precisa ter~ no mínimo, duas vezes a energia de

repouso de um elétron~ ou seja, 1,02 MeV.

Se a energia do fóton for maior que 1,02 MeV, esta ener

gia será compartilhada pelo elétron e pelo pósitron.

Equacionando, tem-se:

hv - 1,02 = E + E+ (3.15 )



sendo E, a energia do pósitron e E a enerqia do elétron.~

3.2.6 - Espalhamento Coerente

o espalharnento coerente (ou espalhamento de Rayleigh) é

menos importante para a Física Radiológica aue os-três estuda-

dos anteriormente. Neste processor o fõton incidente colide c~m

um elétron, mas nenhuma energia é transferida ao elétron. O fót~n

sofre espalhamento sem perder energia.

3.2.7 - Coeficientes Totais de Atenuação

As probabilidades de interação~ pelos processos fotoelé

trico, Compton, produção de pares e espalharnento coerente são in-

dependentes entre si e, devido a este fato, a probabilidade de i~

teração total é a sorna das probabilidades das interações indivi

duais. Dessa forma ~ o coeficiente de atenuação de massa total é

a sorna dos coeficientes de atenuação de massa de cada processo.

o K 0
)J =.::... +- +- + - coh

P pP P P

(3.16)

sendo T/p a contribuição devido ao efeito fotoelétrico, a/p devi

do ao efeito Compton, K/p devido a produção de pares e a coh/p

devido ao espa1hamento coerente.

o coeficiente de transferência de energia de massa to-

tal é dado por:

1-1tr l tr a tr ~:tr=--+--+
p p p

(3.l7)



dado por:

o coeficiente de absorção de energia de massa total
..e

II ab T ab (}ab K ab--;::--+ --+ --

ou por:

p p p

(3.l3)

IIab = IItr (l-g)
p p

(3.13)

onde.g representa a fração média da energia dos elétrons-secunãâ-

rios que é perdida por interações radiativas r isto é, por "brerr~s-

strahlung" .

A Fig. 15 mostra corno varia o coeficiente de atenuação

de massa total (ll/O)t o coeficiente de transferência de eneroia

de massa total (lltr/O) e o coeficiente de absorção de energia de

massa total (llab/o) para o cobre, chumbo e arfem função da ener

gia dos fótons.

O.oO!'
10keV

I
100keV IMeV

Phcton energv

! . I
H-r-! -r-~.-J...l
1 I I

I ! I

I '! i J
i
I!
i-t!-1

H

I' -
- • - .-~' Alr p

-- " --. !lal
~AlrT1~''1' .,

10MeV 100MeV

Figura 15 - Coeficiente de atenuação de massa total (ll/O)

ciente de transferência de energia de massa

coefi-

total

(ll /0) e coeficiente de absorcão de energia de maEsatr "~,
total (ll b/O) em funcão da energia dos fótons para o

a, (4~n
cobre, chumbo e ar .
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3.3 - Medida da Radiação Ionizante

A Comissão Internacional de Unidades e Medidas Radioló-

gicas (ICRU) definiu diversas grandezas para auantificar a radia-

cão ionizante. A secruir, são descritas alqumas das mais importa~-~ ..' - -

tes, considerando-se que o feixe de fõtons seja monoenergético.

3.3.1 - Fluência

Seja N o número de fótons aue incide em uma esfera fini

ta, centrada em um ponto P, durante um determinado intervalo de

tempo,

Se esta esfera for reduzida a um infinitésimo em P, se~

do da uma área infinitesimal~ perpendicular ao feixe, define-se

fluência ou fluência de fótons, 4>I à relação entre dN e da.

q,=dN
da

3.3.2 - Fluência de Energia

-2,
[m J (3.20)

Seja Nhv o valor esperado da energia total (excluindo a

. da massa de repouso) de um feixe de fótons aue incide em uma esfe

ra finita, centrada em um ponto P, durante um determinado interva

10 de tempo.

Se a esfera for reduzida a um infini tésimo em P, sendo

da uma área infinitesimal perpendicular ao feixe, define-se fluên

cia de energia, li', à relação entre d N hv e da.

\fi = d N hv

da

(3 .21)
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3.3.3 - Taxa de Fluência (Densidade de Fluxo)

A taxa de fluência, ~, está relacionada ao número de

fótons que atravessa uma area unitária na unidade de tempo. ~ de-

finida por:

dt dt

dN

da
[m-2s-1lJ (3.22)

3.3.4 - Taxa de Fluência de Energia (Densidade de Fluxo deEnergia)

A taxa de fluência de energia, w. está relacionada à e-

nergia de um feixe de radiação que atravessa uma área unitária na

unidade de tempo. E definida por:

d't d d N hv
li} = - = [ -2-1J.m s l

..J (3.23)

3.3.5 - Kerma

dt dt da

Conforme mencionado' anteriormente, a transferência de

energia de um fóton para um absorvedor ocorre em duas etapas: na

primeira, o fóton interage com um elétron do meio, colocando-o em

movimento; na segunda etapa, o elétron transfere oarte de sua e-

nergia para o meio. Uma grandeza denominada Kerma1 K está associa

da à primeira etapa, ou seja, ã transferência de energia do fóton

para o elétron. Ela foi definida pela ICRU da seguinte forma:

(3.24)
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sendo dEtr a energia cinética transferida dos fótons para os elé

trons em um elemento de volume dV, cuja massa é dm.

o nome especial para a unidade de Kerma é o gray, Gy:

1 Gy = 1 J/Kg

o relacionamento entre Kerma e fluência de energia, ~a-

ra fótons monoenergéticos, é dada pela equaçao

]J.

K = ljJ tr
p

o Kerma pode também ser dado pela expressao:

K = K + K
c r

sendo K o kerma de colisão, aue está relacionado com ac -

(3.25)

(3.26)

enercia

gasta pelo elétron, em interaçóes de colisão e K . o kerma raciar
tivo, relacionado com a energia gasta pelo elétron quando este de

sacelera r'bremsstrahlung") ou com a energiaoerdida por um pósi-

tron, quando este interage com um elétron do meio e constitui dois

fótons:

Pode-se mostrar que

K c
p

(3.27)

o Kerma ê uma grandeza relativamente fácil de ser cal-

culada mas difícil de ser medida.



3.3.6 - Taxa de Kerma

A taxa de Kerma em um ponto P, no tempo t, é definida -

por:

K =
dK

dt

= d

dt dm
[ -1-,Gy.s J (3.28)

3.3.7 - Dose Absorvida

~ urnagrandeza de grande relevância na Física Radiolóoi

ca. A diferença entre Kerma e dose absorvida pode ser melhor ev-

plicada com o auxilio da Fig. 16,

Energia Cinética

Figura 16 - Ilustraçio para mostrar a diferença entre Kerma e do

se absorvida.

o fóton interage em ~, transferindo parte de sua ener-

gia cornoenergia cinética do elétron e o restante corno radiação

espalhada. O elétron, por sua vez, perde sua energia cinética ao

longo do percurso b através de diversas colisões. A energia tr~s- -
ferida em a está relacionada com o Kerma> e a energia transferida

pelo elétron, ao longo de br está relacionada com a dose absorvi-

da.
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A dose absorvida está associada à enerqia realmente

tida no meio.

A ICRU (1980) definiu a dose absorvida, D, pela eauacão

dE
D = ab

drn
-1 ][J .Kg ou Gy (3.29)

sendo dEab a energia média cedida pela radiação ionizante à massa

dm.

Uma unidade de dose absorvida denominada rad

foi muito utilizada de 1953 a 1985.

3.3.8 - Taxa de Dose Absorvida

A taxa de dose absorvida (D) é definida Dor:

Gy

D =

3.3.9 - Exposição

dD

dt
= d

dt
[Gy. s-lJ (3.30)

~ definida somente para raios X e para raios y.

Historicamente é a mais velha das três grandezas de uso

mais generalizado na Física Radiológica (Kerma, Dose Absorvida e

Exposição) .

A exposição (X) foi definida pelo ICRli (1980)(50) CODO

X = dQ
dm

-1
[C.Kg ] (3.31 )
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dQ é o valor absoluto de todas as cargas de mesmo sinal,

produzidas no ar, quando todos os elétrons (négatrons e pósitro~)

liberados por fótons numa massa de ar dm, são completamente frea-

dos no ar.

A unidade especial de exposição, Roentgen (R), foi mu~-

to utilizada até 1985.

1 R
-4

= 2,58.10 C/Kg

3.3.10 - Taxa de Exposição

A taxa de exposição i X, é definida por:

_ dX _ d de)X ---- -
dt dt drn

-1 -1
[C.Kg .s J (3.32)

3.4 - Relação Entre Exposição e ,Fluência de Energia

Na Física Radiológica, frequentemente é desejável saber

qual é o relacionamento entre a fluência de energiar ~, através

de uma área unitária e a exposição X, em um ponto P, situado no

centro desta área.

Antes de resolver a questão, é necessário saber-se o va

lor de W, que é a energia média gasta em um gás,para a formacão 

de um par de íons. O valor de W para raios X e para raios y é de

33,85 eV/par íons = 33,85 Joule/Coulomb. Portanto, a exposição de

1 Roentgen corresponde a uma absorção de energia pelo ar de:

2,58.10 -4 C
Kg

J -333,85_= 8,73.10 J/Kg de ar
C



Se a exposiçao for X, no ponto P, a energia

, -3 Jsera X.8,7310

Kg.R

- ~ .

absorvi da

A energia absorviàa pela pequena massa àe ar, àm, em P

é dada por:

E = \j! [~ab1-;- J ar

-3
X. 8,73.10

~ = x . 8,73.10-3 (3.~3)
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CAPITULO IV

DOSlMETRIA FOTOACOSTICA

APresentarEmos,neste canitulo um novo método para me5ir

radiação X, na faixa de diagnóstico, utilizando um dosímetro foto

acústico.

o novo método fundamenta-se na medida da amplitude do

pulso do 5inàl elétrico produzido, quando um nulgo dQ r~ic~ X i~ci. -
de em um disco de chumbo, situado no interior de uma câmara fo~o-

acústica. Medimos a taxa de fluência de enerqia da radiação, se~ a- -

necessidade de utilizarmos detecão sincrona. A instrumentacão asso• >

ciada ao novo dosimetro resulta mais simples e barata, porque nao

é preciso utilizar-se um amplificador síncrono para processar os
j\~

slnais elétricos, produzidos pela radiação ionizante, nem tampou-

co um rnodulador ("chopper") para modular periodicamente a radiação.
')

No trabalho publicado por Sérgio Mascarenhas et alii-

menciona-se a possibilidade do dosímetro de radiação ::5otoacústico

(DRFA) ser calibrado com outra forma de energia, o que o torna=ia

um dosimetro de radiação absoluto. Proporemos um método de calibr~

ção relativa do dosímetro, que prescinde da calibração de sua res

posta em um campo conhecido de radiação-ionizante.

Apresentaremos também, neste caFítulo, os resultados de

nossas medidas feitas com um dosímetro de radiação fotoacústico,

com uma amostra de chumbo oticamente opaca e termicamente fina,

que mostra o relacionamento entre o sinal fotoacústico e as segui~

tes grandezas:

a) intensidade da radiação para uma dada aualidade da ra

diação;



c) frequência de modulação da radiação.

4.1 - Materiais e Métodos

Em todos os nossos experimentos, o eauipamento de raios
-

X utilizado foi o modelo MG 150 Muller, pertencente ao

de Física e Química de são Carlos.

Instituto

Trata-se de urnaunidade monofásica retificada de onda

completa. O tubo possui alvo de tungstênio e pode ser operado na-

faixa de 50 kVp (26 keV) a 90 kVp (33 keV), enauanto a corrente ~

de variar, continuamente, entre zero e 20 mA. A estabilidade da

fonte de radiação X é de aproximadamente 95%.

Em todas as medidas de radiação X realizadas, neste tra-

balho, a geometria foi mantida constante. A distância da janela

do tubo de raios X a~s detetores fO~ ~~,:~:';Tf!(p área irradiada
detetor foi de 44 mm e a filtração ~l no feixe foi de 2 mm

alumínio.

do

de

A taxa de exposição da raGia0ão foi monitorada, quantit~

tivamente, por uma câmara de ionização-para baixa energia~Victoreen

modelo 651).

o cálculo da taxa de fluência de energia de um feixe de

radiação X exige o conhecimento de (~ab/P) ar. Este coeficiente fbi

determinado graficamente para as tensões do tubo de raios X utili-

zados nos experimentos.

Construimos diversos tipos de câmaras fotoacústicas, não

ressonantes. Um aspecto de suma importância, considerado no proje-

to das câmaras, foi minimizar a radiação espalhada no microfone,

pois este produz sinais espúrios de elevada intensidade quando re

cebe radiação.

A câmara que apresentou a maior responsividade é mostra-

da na figura 17. Ela foi construida em alumínio e emprega como
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Figura 17.a ~ Fotografia da C~mara Fotoacústica do DRFA.

A

a'

8

M

Figura 17.b - Desenho esquemitico da cimara fotoac~stica do DRFA.

A; amostra de chumbo. J; Janela de"Lucite. AI: Cor

po de Alumín~o. D: Duto que liga o compartimento ãa

amostra ao microfone. B: blindagem de chumbo, M: 31

crofone.
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transdutor um microfone de eletreto, com sensibilidade de 5,3 mV/Pa,

facilmente encontrado no mercado eletrônico brasileiro. Não nos

foi possível obter um microfone de melhor qualidade, com sensi~i-

lidade maior (de ordem de 50 a 100 mV/Pa) e com resposta plana até

frequências baixas (da ordem de 4 Hz) f como é o caso de alguns 30

delos fabricados pela Bruel and Kjaer(S2),

o duto que liga a câmara ao microfone apresenta diâmetro

de 1 mm. As janelas são de lucite, com espessura de 1 mm.

A amostra absorvedora da radiação X é um disco de ch~m-

bo, com diâmetro de 10 mm e com espessura de 0,6 mm. Com esta es

pessura, a amostra absorve 99,99% de radiação X se a energia efe-

tiva dos fõtons for de 33 keV. Foi feita uma cuidadosa

de chumbo no compartimento do microfone.

blindagem

Nas experiências com deteção síncrona, utilizou-se o âo-

simetro de radiação fotoacústico (DRFA), cujo diaqrama de blocos é

mostrado na Figura 18. Ele é constituído por um modulador, pela c~

mara fotoacústica descrita~ por um pré-amplificador e por um ampli

ficador sincrono.

PRÉS.F.A.AMP

MODULADOR1

C.F.A.
AMP

SíNCRONO

REF

Figura 18 - Diagrama de blocos de um DRFA. CFA: câmara fotoacústi-

ca, PRE AMP: Pré-Amplificador, AMP SÍNCRONO: Amplific~

dor Síncrono. REF: Sinal de referência, SFA: Sinal fo-

toacústico.

o feixe de raios X foi modulado~ periodicamente, através

de um moaulador, com disco seccionado de chumbo, com espessura de

3 mm. A freouência de modulação da radiação podia ser variada, com
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este modulador, na faixa de 3,2 a 85,2 Hz.

o esquema do pré-amplificador utilizado é mostrado na

Figura 19.

+Vcc
T ~Ol JlFI 47nF

~+vcc- - - - I'"-
l

Ve\ Vi

...LO,Ol,uF

{IMOM-vcc )vo
-L I-Vcc

--
2.2Kfi

I <.I.•.. - - . I
49.9Kfi.

0,047 J.LF

< 2,21 Kfi.

Figura 19 - Esquema do pre-amp1ificador.

Ele é constituido por dois estágios~ que utilizam corno

elementos ativos os circuitos integrados BII-I0S 3140 e TL 071. A

principal característica destes circuitos integrados é a sua eleva

da impedância de entrada (Z. = 1,5 Tn). O primeiro é um estágioln

isolador, que confere ao pré-amplificador urna elevada impedância

àe entrada. O segundo é um estágio amplificador de tensão, não in-

versor, com ganho de 28 dB.

o amplificador síncrono utilizado foi o EG&G, modelo

124 A da PAR.

O dosímetro de radiação fotoacústico pulsado (DRFAP) foi

o equipamento utilizado para gerar e medir as amplitudes de pul-

sos elétricos produzidos, quando pulsos de raios X incidiam na

amostra de churnbo~ situada no interior de sua câmara fotoacústica.

Ele consiste de um comutador de radiação X, da câmara fotoacústica



e do pré-amplificador, já descritos, e de um medidor de amplitu~e

de pulsos elétricos, comoumosciloscópio, registrador ou detetor

de valor de pico,eletrônico. O diagrama de blocos do DRFAP é mos-

trado na Figura 20.

COM

I I . I PRÉ I· I M.E. I
C.F.A. AMP

Figura 20 - Diagrama de blocos do DRFAP.COM: comutador de radiação

X. M.E.: medidor de amplitude de pulsos elétricos.

Na Figura 21 mostramos a fotografia do comutador de ra-

diação X. Ele consta essencialmente de um disco de chumbo, com es

pessura de 3 mm, acionado por um motor síncrono (modelo AW,Haydon

Company). O disco de chumbo possui um orifício com área de 44:rrr:J.2,

cujo centro está situado a 8,5 cm do centro do disco.

f
f

I,
!

~~.
r" _.~.,."._

",-.~o

Figura 21 - Fotografia do comutador de radiação X, O disco g1réva

com a velocidade de 8.5 voltas/minuto.



Um pulso de radiação X era produzido quando o orifício

do disco do comutador ficava alinhado entre o orifício circular

da placa de chumbo de colimação e a amostra de chumbo, situadano

interior da câmara fotoacústica.

A medida da amplitude do pulso de sinal elétrico proju

zido pelo pulso de radiação X, foi realizada mm um registrador X-Y

(HP, modelo 7004 B). Os pulsos eram lentos e puderam ser registr~

dost sem distorção, pelo reqistraàor. Constatamos este fato medi~-

do pulsos, simultaneamente, com o registrador X-Y e com o oscilas

cópia com memória, Philips, modelo 3234.

Nos experimentos realizados com o DRFAP, fizemos o 're-

gistro de 20 pulsos, para cada intensidade da radiação medida.

Para efetuarmos a calibração do dosímetro de radiação

fotoacústico construímos dois tipos de dispositivos, denominados

de fototermofone.

O primeiro, similar ao sugerido por AAMODT & MURPHy(2S)

(1978), é mostrado esauematicamente, na Figura 22.

..-- Contato de ouro

,.\':. I..! ! I. '.. 1) .L.L.I. !..I~-Estanho:".' .' •.• L· •••• - •••••• --.-, •• ~_ ••• ' - •••• - Cromo. ""li" •• " •••• _ •• _ •••

- Substrato de vidro

Figura 22 - Desenho esquemâtico de um dos fototermofones construí

dos.

Ele consiste de um disco de vidro de 10 mrnde diâmetro

e 0~6 mm de espessura, sobre o qual foi feita a deposição de



o
200 A

o
de cromo e 200 A de estanho. Sobre o estanho, foram

· -,

ce-

positadas, em extremos opostos do diâmetro do disco, duas ilhotas

de ouro para fazer-se os contatos elétricos. Após os terminais

(fio número 42,AWG) serem conectados aos contatos de ouro, passou

-se sobre a superfície de estanho uma fina camada da tinta necra

fosca (marca Color Gin) .

o segundo tipo de fototermofone oonsLruído foi feito de

forma mais simples que o primeiro. Depositou-se sobre o disco de

vidro de 10 mrnde diâmetro e 0,6 mm de espessura, finas camadas

da substância negra condutora denominada aquadag (grafite em sus-

pensão). Os terminais (fio número 42 AWG) foram conectados à su-

perficie, utilizando a própria aquadag.

As resistências elétricas dos fototermofones foram cui-

dadosamente medidas antes e após a conecção dos terminais, para

verificar se a resistência de contato dos terminais não era signi

ficativa.

O procedimento de calibração do DRFA consiste essenci

almente, na determinação da responsividade da câmara fotoacústica

do dosimetro, com a amostra de·chumbo:

Este procedimento é realizado em três etaoas:

1) determinação da responsividade da câmara fotoacústi-

ca do DRFA, utilizando um sinal elétrico para aquecer oeriodica-

mente o fototermofone situado na câmara.

2) determinação da potência da radiação eletromagnéti-

ca de um feixe de radiação, na faixa do infravermelho ao ultravio

leta, utilizando a câmara eletricamente calibrada.

3) determinação da responsividade da câmara fotoacústi-

ca, sendo a amostra o disco de chumbo de 0,6 mm de espessura.

Determinada a responsividade da câmara fotoacústica é

imediato determinar-se a taxa de fluência de energia de um feixe



de radiação X, desconhecido.

Esta metodologia de calibração é fundamentada nos prcc~

dimentos experimentais, descritos a seguir.

A responsividade da câmara fotoacústica, utilizando a-

quecimento elétrico foi obtida através do sistema cujo diagramê é

mostrado na Figura 23.

G.S.

,
SAlDA

SAlDA
TTL

F

C.F.A.

ENT

A.S.

REf.

Figura 23 - Sistema utilizado para determinar a responsividade da

câmara fotoacustica do dosímetro de radiação fotoacú~

tico. atravis do aquecimento el~trico GS: gerador de

sinais, C.F.A.: câmara fotoacustica F: fototermofone,

M: microfone: AS: amplificador síncrono,

o foto termo fone foi aauecido através de um sinal elétri

co, com forma de onda quadrada~ produzido pelo gerador de sinais

Philips, modelo 5127 ..Este gerador possui uma saída TTL. aue ser-

viu como sinal de referência para o amplificador sÍncrono . O si

nal produzido pela câmara fotoacústica~ devido ao aquecimento elé

trico do fototermofone, foi processado pelo amplificador síncrono

PAR, modelo 124 A.

Utilizamos, depois a câmara fotoacústical com o fototer

mofone,para determinar como variava a sua resposta com a freguên

cia, na faixa de 13,8 a 95,8 Hz e a sua responsividade em 13,8 Hz,

para radiação na faixa espectral de 350 a 950 nm. Esta determi.na
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çao foi realizada no esoectrômetro montado no laboratório de lQ~i

~ . dI· C(51) ~. dI' . d fnescenCla o FQS . A potencla a uz lnCl ente no ototermo-

fone, originada de uma lâmnada de xenônio de 150 W, foi medida

com um detetor de PZT(53) que possui uma responsividade de 0,16

v/w, na frequência de 13,8 Hz. A resposta deste detetor é pla~a

na faixa espectral mencionada e é proporcional à potência da r2-

diação incidente. o erro máximo que se comete,-quando se uti-

liza este detetor, é de 5%.

Substituímos no interior da cãrnara o fototermofone pela

amostra de chumbo de 0,6 mm de espessura. Determinamos a respons~

vidade da câmara, em 13,8 Hz, e sua resposta em frequência, pa~a

dois tipos de radiacão incidente:

a) Radiação na faixa espectral de 350 a 950 nmi

b) Radiação X, com energia efetiva dos fótons na faixa

de 30 a 33 keV.

Nestas medidas, a corrente do tubo foi mantida em 10 mA.

Substituímos, então, a câmara fotoacústica, colocando -

na mesma posiçao que ela ocupava, uma câmara de ionizaçãovictoreen,

modelo 651. Mantendo inalteradas as condições experimentais ante-

riores, medimos a taxa de exposição. Calculamos a taxa de fluên-

cia de energia do feixe de raios X .•utilizando a equação (3.33).

Calculada a taxa de fluência de energia, é imediata a

determinação da potência e da responsividade da câmara fotoacústi

ca, quando nela incide raios X.

4.2 - Resultados e Discussão

Em sequência, vamos apresentar os principais resultados

obtidos, através da série de experimentos realizados. Ao mes:no
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tempo, vamos discuti-Ias.

A partir dos parâmetros térmicos e óticos do chumbo, cal

culamos o comprimento de difusão térmico, ~ t e o comorimentos

de absorção ótico, ~e' para o disco de chumbo de 0,6 fim de espessu

ra, utilizado nas experiências. Os valores determinados foram

-2

):ls= 0,7 mm (a 13,8 Hz) e ):16 = 5,6 . 10 mm (a 40 keV).

Portanto, o disco de chumbo, é uma amostra oticamente 0-

paca e termicamente fina, enquadrando-se no caso 2a. da classi

ficação elaborada por Rosencwaig e Gersho.

Para radiação na faixa espectral de 350 a 950 nm, a a~os

tra de chumbo também é uma amostra oticamente opaca e termicamente

fina.

Optamos em utilizar uma amostra de chumbo relativamente

espessa para se assegurar que a maisenergética radiação X. utili-

zada, 33 keV, fosse· praticamente toda absorvida pela amostra.

A Tabela I mostra os valores dos coeficientes de absJr-

çao de energia de massa do ar para as tensões do tubo utilizadas

nos experimentos. A obtenção destes valores foi efetuada cuidado

samen te mas devemos admitir uma certa impreci são na sua determina-

cao.

TABELA I

Valores dos Coeficientes de Absorção de Eneroia de Massa

do Ar (~ab/p) para as tensões do tubo de raios X, utili

zadas nos Experi~entos.

Tensão (kVp)

50

70

80

90

2
~ab/P (m /Kg)

0,025

0,015

0:013

0,011
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A Figura 24 mostra a variação do sinal do DRFA (SDF~A)

em função da taxa de exposição do feixe de raios X , X, para três

qualidades diferentes da radiação, na fre0uência de modulação de

13,8 Hz. As curvas mostram uma relação linear entre o sinal fotoa-

cústico e a intensidade da radiação; para uma dada aualidade dê ra

diação.

As curvas da .Figura 25 mostram o relacionamento e r..tre

SDRFA e X em uma escala bilogarítmica. Com os dados experimentais

graficados, obtemos os resultados apresentados na TABELA lI, calcu

lados na frecruência de 13,8 Hz.

TABELA II

Relação Entre o Sinal do DRFA e a Taxa de Exnosicão
J... ~

do Feixe para as Tensões do Tubo de Raios X de 70,80

e 90 kVp

Tensão (kVp)

70

.
Relação Entre :SDRFA e X

S - -1'0 94
DRFA - 1,13,10 ,X' + 5,.9,10-6

80

90

= 1,39.10-1.}f- ,03

-1 .
= 1,69.10 .X

As Figuras 26 e 27 mostram o relacionamento entre a taxa

de fluência de energia da radiação X e o sinal do dosímetro de ra

diação fotoacústico,a 13,8 Hz. Ele é dado por:J •

SDRFA
-5

= 5,4.10 1jJ (~ .4)
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Figura 24 - Sinal do DRFA em Função da Taxa de Exposição

três Qualidades Diferentes da Radiação. (a)
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Figura 25 - Sinal do DRFA em Função da Taxa de Exposição para

três Qualidades Diferentes da Radiação, em Escala Bi

logarítmica. (a) 70 kVp, (b) 80 kVp, (c) 90 kVp." Fre

quência de Modulação: 13,8 Hz
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Figura 26 - Sinal do DRFA em Funçio da Taxa de Flu~ncia de Ener

gia da Radiação X. Frequência de Modulação: 13,8 Hz.
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g1a da Radiação X, em Escala Bilogarítmica.

c1a de Modulação de 13,8 Hz.
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A variação do sinal do DRFA em função da frequência de

modulação da radiação, na faixa de 13,8 a 85,0 Hz, para a taxa de

fluência de energia de 10 W/m2, é mostrada na Figura 28. Determina

mos:

sendo kl uma constante.

S
DRFA = kl·f-O•94

(4.5)

A precisão das medidas foi limitada pela estabilidade da

fonte de Raios X, em 95%.

o ruído máximo do dosimetro, medido com taxa de fluêr.cia

de energia igual a zero foi de 14 ~V~ o que corresponde a 13,8 Hz,

a uma taxa de fluência de energia de 0,26 w/m2 e a uma taxa de ex-
-4 -1-1

posição de 1,24.10 C.Kg s (0,48 Ris), a 70 kVp.

Nos gráficos das Figuras 24 a 28, o coeficiente de corre

lação linear é maior aue 99%.

Analisando-se os gráficos e as expressões obtidas pode-

-se tirar as seguintes conclusões a respeito da resposta do DRFA:

1) Ela é linear com a intensidade, para uma dada aualida

de da radiação.

2) Ela é linear com a taxa de fluência de energia da ra

diação.

3) ~la é proporcional a f-0,94, sendo f a frequência de

modulação da radiação.

Estes resultados são análogos aos obtidos por S. r1ascare

nhas et alii2, que trabalharam com amostras termicamente finas.

Os resultados experimentais obtidos com o DRFA estão de

acordo com a teoria de Rosencwaig-Gersho(19) para amostras otica-

mente opacas e termicamente finas. Neste caso, o sinal acústico
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Figura 28 - Sinal do DRFA em Função da Frequência de Modulação da

Radiação, Taxa de Fluência de Energia de lOw/m2.
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é dado pela equação (2.28), repetida abaixo:

º =
l-i b \! Po

I
o

2a
g

k
b

2/2 To • .tg

Conforme se observa por esta equação, o sinal é prO[Á)r

cional à intensidade (fluxo) da radiação incidente I e invers~meno

te proporcional à frequência de modulação da radiação (flb= k2 L..-1/;
_ -1/2

ag - k3 w ) •

Seguindo o critério citado por Attix(47) , o limite infe

rior da faixa de taxa de exposição, à 70 kVp, do DRFA é 1,24.

10-4c.Kg-l.s-l(0,48 Ris) e o limite inferior de sua faixa de taxa

de fluência de energia é

13,8 Hz.

0,26 w/m2, na frequência de modulação de

Esta sensibilidade, relativamente baixa em comparaçao

com a obtida por S. Mascarenhas el alii pode ser atribuída a cois

fatores principais:

a) o microfone utilizado apresenta pequena sensibilidade,

a 13,.8 Hz.

b) o disco de chumbo é mais espesso.

A Figura 29 mostra a forma de onda do sinal elétrico ge-

rado pelo dosímetro de radiação fotoacústico pulsado (DRFAP), qua~

do pulsos de raios X, produzidos através do comutado r de radiação

X, incidem na amostra de chumbo. Para cada intensidade da radia-

çao, medimos a amplitude do pulso negativo.

~ precisão das medidas foi de 94%.

As Fiquras 30 e 31 apresentam a variação do sinal <:0 DP.FAP em

função da taxa de ex~osi~ao no ar, para três qualidades diferentes

da radiação. Determinamos a relação entre o sinal do DRFAP e a ta

xa de exposição, X, para as tensões do tubo de 70 kVp, 80 kVp e
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cústica. Taxa de Fluência de Energia de 8.3 W/m2.
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90 kVp. A tabela III apresenta estes resultados, para 13,8 Hz.

TABELAIII

Relação Entre o Sinal do DRFAP e a Taxa de Exposição

para as Tensões do Tubo de Raios X de 70,

80 e 90 kVp
- Tensão

(kVp)Relação Entre SDRFAP e X

,.
. 10-470 SDRFAP = 1,50

. X + 2(4.6)

80

SDRFAP = 1,87
X (4.7)

90

SDRFAP = 2,22X (4.8)

As Figuras 32 e 33 mostram o relacionamento entre o si-

nal do DRFAP e a taxa de fluªncia de energia. Calculamos

S = 7 1 10-4 ' -4
DRFAP , .. 1jJ - 1 . 10 (4.9)

o máximo ruído medido com o,DRFAP, com taxa de fluência

igual a zero, foi de 0,3 mV t o que corresponde a uma taxade flu

ência de energia de 0,42 w/m2 e a uma taxa de exposição,

ã70 kVp,

de 2,00

. '10-4 C-1-1
(0,78 Ris).

. Kg .s

Os dados experimentais da curva da Figura 30 apresentam

um bom coeficiente de correlação linear (maior que 99%). Para a

curva da Figura 32, o coeficiente de correlação é de 91%.

As equações (4.6 a 4.9) mostram oue o~sinal obtido com

o DRFAP é linear com a intensidade, para uma dada qualidade da ra

diação, e linear com a taxa de fluªncia de energia.

Estes resultados são explicados pela teoria elaborada

por AAMODT & MURPHy(26). Para o caso de amostras termicamente fi-

nas, a temperatura da amostra, com excitação pulsada é dada pe
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gia da Radiaçao X, em Escala Bilogarítmica.
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la eauação (2.36).

1/2 ~l
l' = -~'fi(s)[(s a) C Js ps

onde' fies)está relacicnada à intensidade da radiação incidente. O s!

nal fotoacústico oroduzido é, evidentemente proporcional à temPera

tura da atnostra.

A precisão das medidas feitas com o DRF~~, de 94%, é de-

,* vida à ins tabilidade da fonte de raios X e ao comutado r de

çao X.

radia

O limi te inferior da faixa de taxa de ex!'Osição, a 70 kVp

do DRFAP é 2,00 . 10-4 C.Kg-l • s-l (0,78R/s) e o limite inferior

de sua faixa de taxa de fluência de energia é
2

0,42 W/m •

Portanto, o DP..FAPé um pouco menos sensível e preci-

so aue o DRFA. A sua vantagem sobre o DRFA é que ainstrumentação

a ele associada é muito mais simples, uma vez que um medidor de am

plitude de pulsos elétricos e um comutador de radiação X são muito

mais fáceis de serem implementados que, ~espectivamente, um ampli

ficador sIncrono e um modulador.

O valor medido da-resistência do fototermofone construí-

do com deposição no substrato de vidro de 0,6 mm de espessura, de
o o

200 A de cromo e 200 A de estanho foi de 14,2 KO.O foto termo fone

construIdo com aquadag apresentou resistência de 2,6 KO.

Na tabela IV apresentamos os valores dos sinais produzi

dos pela câmara fotoacústica, como fototermofone de aquada~;'quan

do este foi aquecido eletricamente por um sinal~ com forma de onda

quadrada, com ciclo de trabalho de 50%, na freauência de modulação

de 13,8 Hz.
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TABELA IV

Valores dos Sinais produzidos pela câmara foto-

acústica (SFTF) -auando a amostra(Fototermofone)

foi aquecida por um sinal elétrico com freauên-

cia de 13,8 Hz

Jimplitude do Sinal Elétrico (V)

2,0

4,0

8,0

10,0

190

760

3100

4800

Com os dados da TABELA IV! determinamos a responsivida-

de da câmara fotoacústica (RA•E), utilizando aauecimento elétri

co. O valor encontrado foi ~ = 0,25 V/W.

Na Figura 34, mostramos como varia o sinal produzido p~

la câmara fotoacústica em função da freauência do sinal elétrico

de excitação do fototermofone I fe' A potência foi mantida em

0,77 mW. O sinal é proporcional a f -1.2.e
A Figura 35 mostra a variação do sinal fotoacústico com

a frequência-de modulação, quando o fototermofone foi aCTuecido

por urna radiação com comprimento de onda À = 915 nro e potência de

5,90 mW.

A Figura 36 apresenta a variação do sinal fotoacústico

com a freguência de modulação, quando na amostra de chumbo de

0,6 mm de espessura, incidiu radiação com comprimento de onda de

915 nm e potência de 5 t 9 ml'T.
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Com o fototermofone o sinal produzido é proporcional a
-0,95

e, com a amostra de chumbo~ o sinal é proporcional a f

o cálculo das responsividades da câmara, com os dois

tipos de amostras, para radiação incidente, com À = 915 nm, foi

efetuada de acordo com os resultaóos apresentados na TABELA V.

TABELA V

Resultados obtidos para a determinação das respon-

sividades da câmara fotoacústicar com o fototermo-

fone e com a amostra de chumbo, no infravermelho

123 189 35,8 -4
7,69.10 0,25 0,047

SO: Sinal obtido com o PZT calibrado, com responsividade de

0,16 V/W.

Sl: Sinal obtido com a câmara fotoacústica, tendo o fototermofo

ne como amostra.

S2: Sinal obtido com a câmara fotoacústica, tendo o disco de 'chum

bo de 0,6 mm como amostra.

P : Potência da luz incidente, determinada através do detetor comr
PZT, calibrado.

Rl: Responsividade da câmara fotoacústica, com.o fototermofone.

R2: Responsividade da câmara fotoacústica, com o disco de chur~o,

para }.= 915 nm.



Obs.: Estes sinais foram obtidos, sem a utilização do pré~amplif~.

cador utilizado no DRFA.

Na TABELA VI apresentamos os valores obtidos auando a

camara fotoacústica, com disco de chumbo foi submetida à radiação

X.

TABELA VI

Resultados obtidos para a determinação da responsividade da câ

mara fotoacústica com a amostra de chumbo, para a radiação X

U(kVp)

. -1 -1 -4

~ (vllm2)p(jJW)SpA(jJV)~ (V/W)X(C.Kg .s ).10

70

14 •.3 (5f' 54 RIs)3,221427,30,051

80

19,8(7,66 Ris)5,1422611,90,053

90

24,5(9,48 Ris)7,5233117,50,053

U : tensão do tubo de Raios X

X : taxa de exposição da radiação

~ : taxa de fluência de energia da radiação

P : potência do feixe de radiação

S A: sinal fotoacústico obtido com a câmara. O sinal do DRFA foiP .

dividido por 23~5 (ganho do pré-amplificador), para se ob-

ter este sinal.

R3: responsividade da câmara fotoacústica com a amostra de chum

bo, para a radiação X



A resposta da câmara fotoacústica auando se utilizou

energia elétrica foi igual a sua resposta auando se utilizou aJer

gia ótica para aquecer o fototermofone. Isto é evidenciado pelas

responsividades determinadas (nos dois casos, R = 0,25 vjW) e pe

la resposta em frequência da câmara auando se utilizou os dois ti

pos de energia.

Estes resul tados confirrraramaaueles obtidos Dor AAHODT &- -

MURPHy(26). Eles afirmam·qtJe "desde que a resposta acústica medida

depende da distribuição da fonte de calor dentro da amostra e tam

bém das propriedades térmicas da amostra, não é óbvio que a res-

posta seja quantitativamente a mesma para o aquecimento ótico e

para o aquecimento elétrico. Todavia nós mostramos que as respos

tas são quantitativamente iguais".

A resposta da câmara fotoacústica (com a amostra de chum

bo) variou com a freauência de modulação da radiação. da mesma

forma para a radiação X e para a radiação na faixa do infraverme

lho. Para a radiação X o sinal resultou proporcional a f-Or94 e

para o infravermelho o sinal resultou prooorcional a f-Or95. Pela

teoria de Rosencwaig-Gersho, o sinal deveria ser proporcional a

-1f .

A responsividade determinada para a radiação X é cerca

de 13% maior que a determinada no infravermelho. Esta discrepân-

cia deve ser atribuída aos seguintes fatores:

1) erros sistemáticos e randômicos cometidos na determi. -
naçao das grandezas medidas com os instrumentos utilizados (osci

loscópio, câmara de ionização, amplificador síncrono, etc)

2) instabilidade da fonte de radiação X

3) imprecisão na determinação do coeficiente de absor-

çao de energia de massa

4) radiação espalhada

Acreditamos que utilizando uma instrumentação de medida
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mals precisa e uma fonte de radiação mais estável, o erro de 13%

cairia sensivelmente e noder-se-ia adotar o seauinte Drotocolo Da

ra se medir a taxa de fluência de energia de um feixe de raios X,

na faixa de diagnóstico:

1) Determinação da responsividade da cãrnara fotoacús~i

ca através do aquecimento elétrico do fototermofone.

2) Determinação da potência de um feixe da radiação, na

- faixa do infravermelho oróximo ao ultravioleta próximo, com a câ

mara calibrada.

3) Mantendo este feixe inalterado, substitui-se o fo~o

termofone pela amostra de chumbo e determina-se a nova responsivi

dade da camara.

4) Submete-se a câmara, com a amostra de chumbo r a um

feixe de radiação X."Medindo-se o sinal elétrico produzido pela

camara e sabendo-se a responsividade determinada no item 3, calcu

Ia-se a taxa de fluência de energia da radiacão.



CAPITULO V

DOSlMETRIA PIROELETRICA

Neste capitulo apresentarenosos resultados obtidos guan

do utilizamos detetores piroelétricos para medir radiação X, na

faixa de diagnóstico.

Implementamos e efetuamos medidas com dois tipos de do-

simetros, que empregam detetores piroelêtricos.

No dosimetro de radiação piroelétrico (DRPE), radiação

x, modulada periodicamente, através de um modulador ("chopper"} -

com disco de chumbo, incide em um detetor piroelétrico e o sinal

elétrico produzido é processado por um amplificador

("lock in").

No dosimetro de radiação piroelétrico pulsado

síncrono

(DRPEP)

emprega-se um comutador para produzir pulsos de raios X, que inci

dem em um detetor piroelêtrico. Os resultados obtidos mostram que

a amplitude dos pulsos elétricos resultantes é diretamente propo~

cional à taxa de fluência de energia da radiação.

Propomos um modelo te6rico, considerando o detetor pi-

roelétrico cornoideal, para explicar a forma de onda produzida pe

10 DRPEP.

5.1 - Materiais e Métodos

A metodologia que seguimos para estudar os dósímetros

piroelétricos é a mesma aue adotamos no trabalho com os dosíme-

tros fotoacústicos, descrita no capítulo IV.

Empregamos o mesmo equipamento de raios X, utilizamos a



mesma geometria e as mesmas condições experimentais para fazer as. - -

medidas. Isto nos permitiu estabelecer

tro tipos de dosímetros estudados.

comparação entre os aua

Na Figura 37 apresentamos o diagrama de blocos do DRPE.

AMP

MODULADOR
C.P.E.

SíNCRONO

lREF

J

Figura 37 - Diagrama de blocos do dosÍmetro de radiação piroelé 

trico. C.P.E.: cimara piroel~trica! REF: sinal de re

ferência.

Ele é constituído por ummoduladorcom disco de chumbo,

por uma câmara piroelétrica e porum amplificador síncrono.

o modulador e o amplificador sincrono foram descritos

no capitulo IV.

A fotografia da ~ piroelétrica é mostrada na Figura

38 e o seu desenho esquemático na Figura 39.
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IIi
Figura 38 - Fotografia da-cimara piroelitrica. A sua janela de

"mylar" f'oi retirada. para se permitir a visualização

da cerâmica piroelétrica.

Ela cons'iste basicamente de uma cerâmica de .zirconato

titanato de chumbo (PZT), com dimensões de 17 x17 x 3 mm, da Edo

Western Corpora~ion, Salt Lake City, E.U.A., apoiada sobre um su-·
, '.

porte de nylon .. A'cerâmica possui eletrodos de prata e foi liga-

da, eletricamente a umconector externo, tipo BNC. A janela atra, .
vés da qual a radiação incidi~ i·é de nmylarn,. com espessura de

25 lJm. A espessura do detetor era tal, que ele 'podia absorver mais
I

de 99%da radiação incidente, utilizada em nossos estudos. Na cã-

mara, pode-se fazer vácuo até 1 mmde· mercúrio.

Na Figura 40 apresentamos o diagrama de blocos do DP.PEP.
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Tampa da carcaça

2. Carcaça

3. J anelo de mylar

4. Suporte de nylon

5. Cerâmica Piezoelétrica

6. Orifício (paro permitir a saída de ar)

7. Conector BNC

8. Su porte do carcaça

9. Válvula

Figura 39 Desenho Esquemático da Câmara Piroelétrica
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COM C.P.E.

PRÉ

AMP

ME
-

Figura 40 - Diagrama de blocos do DRPEP. COM~ Comutador de Radia

ção, C,P.E.: câmara piroelêtrica, M.E.: Medidor de am

plitude de pulsos elêtricos.

o DRPEP constitui-se de um comutador de radiação X, de

urna camara piroelétrica, de um pré-amplificador e de um registr~

dor. Todos os componentes do DRPEP já foram descritos.

A precisão das medidas efetuadas com o DRPE e com o

DRPEP ficaram limitadas a·aproximadamente95%, em virtude da ins-

tabilidade da fonte de Raios X.

Nos experimentos feitos com o DRPEP, fizemos o regis-

tro de 20 pulsos, para cada intensidade da radiação medida.

5.2 - Resul.tados e Discussao

Apresent.arerros,a seguir, os principais resul tados obti

dos com os· dosimetros piroelétricos. Fazemos, simultaneamente,uma

análise desses resultados.

As Figuras 41 e 42 mostram o relacionamento linear exis

tente entre o sinal do DRPE e a taxaàe exposição do feixe, para
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Figura 41 - Sinal do DRPE em Íunçao da taxa de exposição da radia

çio X. para tris qualidades diferentes da radiação

(a) 50 kVp, (b) 70 kVp, (c) 90 kVp. Frequincia de mo-

du1ação de 13,8 Hz.
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(c) 90 kVp. Freouência de modulação: 13,8 Hz.
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três qualidades diferentes da radiação.

Pudemos efetuar medidas de radiação com enerqia efetiva

dos fótons de 26 keV (50 kVp) com osdosímetrospiroelétricos, o

que não foi possível com os dosímetros fotoacústicos, devido à me

,

nor sensibilidade destes, conÍorme será evidenciado pelos

experimentais.

dados

Com os dados obtidos, calculamos as eouações que rela

cionam o sinal do DRPE e a taxa de exposição, apresentadas na TA

BELA VII, para a freguência de modulação de 13,8 Hz.

TABELA VII

Relação Entre o Sinal do DRPE e a Taxa de Exposiçâo do

Feixe para as Tensões do Tubo de Raios X de'50, 70 e 90kVp

Tensão (kVp)

50

70

90

Relaçâo Entre S e X- DRPE

SDRPE =

-2 . 0,97

4,28 . 10 X
(5.1)

SDRPE =

7,72 .10-2 xO,96+5.10-6
(5.2)

SDRPE =

-1 .

1,04 • 10 X
(5.3)

o relacionamento entre o sinal do dosímetrode radiação

piroelétrico e a taxa de fluência de energia da radiação, visuali

zado nas Figuras 43e 44, é dado através da equação (5.4), para a

frequência de 13,8 Hz.

-5
= 3,3 . 10 1/J (5.4)
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Figura 43 - Sinal dn DRPE em funçio da taxa de f1u;ncia de ener-

gia da radiaçao X, Frequência de modulação: 13;8 Hz.
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Figura 44 - Sinal do DRPE em função da taxa de fluência de ener-

gia da radiação X em escala bilogarítmica. Freq-uência

de modulação: 13.8 Rz.
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A Figura 45 ilustra como varia o sinal do dosímetro de

radiação piroelétrico, com a freguência de modulação da radiação,

na faixa de frequência de 3,2 a 85,2 Hz. A taxa de fluência de e

nergia,neste experimento, foi mantida constante e igual a 9,6 W1m2.

A equaçâo (5.5) expressa a relaçâo entre SDRPE e a freouência de

modulação.

SDRPE = k4 . f-O' 94

sendo k4 uma constante.

(5.5)

o coeficiente de correlação linear" é maior oue 99% em

todos os gráficos obtidos com o DRPE.

o ruído máximo do dosímetro, medido com taxa de fluência

de energia igual a zero, foi de 0,43 uV# o quecorresponde a uma

taxa de fluência de energia de 13 mw/m2 e a uma taxa de exposição,
-6 -1-1

à 70 kVp, de 5,57 . 10 C.Kg.s (21,6 mR/s).

Analisando-se as curvas e as expr~ss6es obtidas com o

dosímetro de radiaçãopiroelêtrico, pode-se concluir:

1) O DRPE mede diretamente a taxa de fluência de ener

gia da radiação.

2) ODRPE apresenta resposta linear com a intensidade,

para uma dada qualidade da radiação.

3) O sinal produzido pelo DRPE varia com f-0,94, sendo

f a frequência de modulacão da radiação.

4) O limite inferior da faixa de taxa de fluência de

energia do DRPE é 13 mw/m2 e o limite inferior de sua faixa de t~
- .. -6 -1-1

xa de exposiçao, a 70 kVp., e.5,57 • 10 C.Kg .s (21,6 mR/s)

na frequência de modulação de 13,8 Hz.

Vamos agora analisar os resultados obtidos# à luz da
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Figura 45 - Sinal do DRPE em função da frequ~ncía de modulação da

radiação, Taxa de flu~ncia de energia de 9.6 w/~2.



teoria do detetor piroelétrico ideal. O detetor piroelétrico, uti- -
lizado em nossos experimentos, não pode ser considerado como ide-

aI, mas esta teoria nos fornece a base para entender os resulta-

dos experimentais obtidos.

A variação da temperatura de um detetor :piroelétrico,

~T(w,t), quando-nele incide radiação eletromagnética, é dadq pela

equação (2.41):

~T(w,t) =
T) W jwt

e

Devido-ao efeito piroelétrico, esta variacão de tempera- -
tura produz uma tensão; em circuito aberto, dada pela

(2.43) :

~V(w,t) = pb~T(w,t)/KEo

Combinando (2.41) e (2.43), obtemos:

eauacao

~V(w,t) = T) P W

K EO Cv .A

jwt
e (5 _6)

Em nossos experimentos somente uma parte da área do de-

tetor foi iluminada, pois a área do feixe, Af' é menor aue a área

do detetor.

Podemos escrever a potência da radiaÇ!'ãoW como

(5.7)

Sendo~) a taxa de fluência de energia da radiação.

Portanto:



1 - -;
___ .L...

ÔV(w,t) =
j wt

e (5.8)

A equaçao (5.8) mostra que o sinal produzido por um de

tetor piroelétrico é diretamente proporcional à t~xa de fluência

de energia e inversamente proporcional à freauência de modulacão

f = w/2n, para w
1»-.

Dessa forma, os resultados experimentais obtidos com o

DRPEIJodemser explicados através da teoria do detetor piroelétr~.

co ideal.

A Figura 46 mostra à forma de onda produzida pelo DRPEP

quando um pulso de raios X incide no c3.etetor piroelétrico.

S--
2.0 tis),1.2

a =0,325

b

=0,555

C

=0,745

d

=2,005

0,8

a

10

-10

-30
Vr

-20

Sinol DRPEP(mV)

V L- _5

Figura 46 - Forma de onda produzida pelo DRPEP quando um pulso de

radiação X incide no detetor piroeletrica. A taxa de :flu

ência de energia da radiação era de 6,38 W/m2•
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Nas Figuras 47 e 48 são apresentados os gráficos aue

mostram o relacionamento entre o sinal produzido pelo DRPEP e a

taxa de exposição, para três aualidades diferentes da radiação.

Com os dados experimentais obtidos, achamos as equações

mostradas na TABEL~VIII, para a frequência de 13,8 Hz.

TABELA VIII

Equações que Relacionam o Sinal do DRPEP e a Taxa de Exp~

Sirão para Três Diferentes 9ualidades da Radia!ãor na Fre

guência de Modulação de 13,8 Hz.

Tensão (kVp) Relação Entre SDRPEP e X

50

SDRPEP =
6.08 X (5.9)

70

SDRPEP = 11.08 X(5.l0)

90

SDRPEP = 15,67 X(5.11).

As Figuras 49 e 50 mostram a variação do sinal do DRPEP

com a taxa de fluência de energia da radiação. A equação 5.12 re-·

laciona a taxa de fluência de energia e o sinal produzido

DRPEP.

pelo

-3 -3
= 5,05 . 10 . ~ - 0,53 . 10 (5.12)

o coeficiente de correlação linear entre os pontos ex-

perimentais é melhor que 99% nos gráficos das Figuras 47 a 50.

o máximo ruído apresentado pelo DRPEP~ medido com taxa

de fluencia de energia igual a zero, foi de 0,1 mV o que corre 5-·

ponde a urna taxa de fluência de energia de 19,8 mw/m2 e a uma ta

. _ -6 -1 -1 ,
xa de exposlçao, a 70 kVp, de 9,03 . 10 C.Kg .s (35 mR/s)
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garítmica. (a) 50 k'Vp~ (b) 70 k'Vp, (c) 90 kVp,



i

60,O~ I

•... >
E
....a..

50.or
LrJ Q.tto I

o

40.+

o
-1
~Z
(f}I

30.0

20,0

10,0

2,0 4,0 6,0

1.J...:>.

x 50 kVp

• 70 kVp

o 90 kVp

8.0 10.0 12,0
TAXA DE FLUÊNCIA DE ENERGIA(W.fm2)

Figura 49 - Sinal do DRJ;>EP em função da taxa de ·fluência de ener

gl.a.



64,O~

-
I

> Ea..

32,0
w a..a::o

O 16,0:-
o

....J

~

B'O~

z U)I

I4,01 I
2,0

1,0

0,25 0,50 1.00

:"16.

x 50 kVp

• 70 kVp

O 90 kVp

2,00 4,00 8,00 16.00
TAXA DE FLUENCIA DE ENERGIA (W/m2)

Figura 50 - Sinal do DRPEP em função da taxa de fluência de ener-

gia em escala bilogarítmica.



1:7.

na freauencia de modulação de 13,8 Hz. Estes valores corresponcem,

respectivamente, ao limite inferior da faixa de taxa de .fluência

de energia e da taxa de exposição a 70 kVp do DRPEP, na

cia de 13,8 Hz.

frecTt.:ên

Da análise dos gráficos e das equações concluímos Lue

o DRPEP é linear com a taxa de fluência de energia e com a taxa

de exposição, para uma determinada aualidade da radiação .. - -

No item 5.3 anresentamos um modelo teórico nara exnli-

car os resultados obtidos e a forma de onda produzida pelo DP~[P.

5.3 - Modelo Teórico para o Dosímetro Piroelétrico Pulsado Com

Detetor Piroelétrico Ideal

Conforme vimos, quando um detetor piroelétrico absorve

radiação eletromagnética sua temperatura aumenta e, em consequên-

cia, sua polarização varia de uma quantidade proporcional a vari~

ção de temperatura e ao coeficiente piroelétrico do material.Esta

mudança de polarização aparece cornocargas elétricas no capacitor

constituído pelo material piroelétrico e por seus eletrodos.

Vamos supor inicialmente que odetetor seja muito fino

de modo que se possa desprezar qualquer gradiente de-temperatura

devido a difusão de calor através do material e aue o detetor se-

ja mantido em sua posição por suportes de baixa condutância térmi

ca, em um ambiente onde se fez vácuo.

Nestas condições, a diferenca de temneratura ~T entre o- - ~

detetor piroelétrico e o ambiente está relacionada com a potência

da radiação incidente p(t) pela equação:

H d ~T + G ~T =
dt R

nP (t) (5 .l3)
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sendo H a capacitância térmica do detetor piroe1étrico, GR a con

dutância térmica radiativa e n a fração da energia incide~te aD-

sorvida pelo detetor.

Resolvendo a eauação (5.13), resulta:

-t-t E!- - -
1 1 rt'T~T(t) = K e T + e T P (e) de(5.14)

I

e
J O

H

Representamos o detetor piroelétrico e o estágio de en-

trada de seu pré-amplificador pelo circuito mostrado na

51.

Figura

R,

1
V(t)

J

Figura 51 - Circuito elétrico equivalente do detetor piroelétrico

e do estàgio de entrada de seu prê-amplificador.

Pode-se determinar a expressao para o sinal V(t) na saí

da do primeiro estágio do pré-amplificador, através das seguintes

equaçoes:

+ V(t) = id(t)
Rl

(5 .lS)



dV(t) + V(t) = Ap ~ llT

dt T C, clt
El .L

1-a--'.

(5.16 )

sendo p o coeficiente piroelétrico do material, A a área do de~e-

tor e TE = RICl = constante de tempo elétrica do detetor piroelé1 -
trico e primeiro estágio de seu pré-amplificador.

Resolvendo a equação (5.16), com a condição inicial

V(t) = O em t = O, resulta(6):

-t-e-te--- TE
- -

.,. lE

f:
TE

TT ft Trr
V(t) = Ap

'T
e I p(e)e I d(e)-I

e O p(e) e d(e)HCI TT-~I TT-'tE_..l

(S.l?)

A transformada de Laplace da função V{t) é dada por:

v (s) = Ap

HCI

(s) (S .18)

Desenvolvendo esta equaçao, tem-se:

• P( s) (5.19)

o segundo estágio do pré-ampIificador utilizado é ~0S-

trado esquernaticarnente na F'i.gura52.



o
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-L

Figura 52 - Esquema do 29 estagio do pré-amplificador

no dosímetro piroelétrico pulsado.

útiliZ2do

A transformada de Laplace do sinal VO(t) é dada por:

. p (s) (s. 20)

Para as condições experimentais em aue foi feita a co-

mutação do feixe de raios X, deduzimos no Apêndice as ec:uaçoesoue

descrevem a variação da potência da radiação que incide no trans

dutor piroelétrico, com o tempo. A inclusão destas eauações no

desenvolvimento acima torna a solução do problema complexa, mate-

maticamente. Por este motivo, aproximamos a forma de onda da po

tência da radiação que incide no transdutor, pelo sinal mostrado
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na Figura 53.

p (t)
I ---..I 2z f--I
I

Pm
I

,
I

IIIIII
, I "-• t

0,13
O,l~·Z Otl~tZ

Figura 53 - Forma de onda aproximada da potência do sinal de eXCl

tação.

o sinal mostrado na Figura 53, pode ser considerado co

mo uma soma de quatro sinais

54.

rampa, conforme ilustra a Fi~üra

Pl (t) = Pm . t
O,13-z

t > O (5.21.a)

P2(t) = O ," t < 0,13 - z
(5.21.b)

- Pm~

0,13-z

It-(O,13-z) I t > 0,13-z (5.21.c)

t < O,13+z (5.2l.d)
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- Pm I t- (O, 13+z) I , t > O, 13+z

O,13-z

(5,.21.e)

P4(t) = o

P4(t) = Pm It-O,261

0,13-z

t > 0,26

t > 0,26

(S.21.f)

(5.21.g)

Se P(t) = bt -+ p (s)
b--
2s

(5:'22)

Substituindo a equação (5.22) na equação (5.20) e consi

derando aue o eletrodo do detetor aue recebeu a radiação foi ater

rado, tem-se

Ap b AA+
BB
+ CC

Vo (s) ~ - HC1 G r+ ': ] f+ ': ] r ,~]
=

1
11

s+-
s+ -s+-

TE

TETT1 2
12

(5.23 )

Se Af"é a área da seção -transversal de um feixe de ra

diação X e w a sua taxa de fluência de energia, tem-se:

b = Pm = Af . w (5.24 )

Denominando

0,13-z 0,13-z

m = GAp . Af _
____ e resolvendo a ecruacao (5.23) r obte:nos:

Hei 0,13-z



AA=

BB =

2 1:
m ';" LE T

E2 1 1P

(5.25.a)

(5.25.b)

Portanto:

2
.,.m lT 1 'E

(5.25.c)

El 2

~i

CC =

(T -TT) (TT-TE2)

El

- t -t -t
TE TE 'T

VO(t) = AA e 1 + BB e 2 + CC e

Pode-se agora, determinar o sinal na saída do

(5 .26 )

segundo

estágio do pré-amplificador, VO(t), em diferentes intervalos de

tempo, durante e após a incidencia da radiação X no detetor piro-

elétrico.

o < t < 0,13-z (5.27.a)

0,13-z < t < 0,13+z (5.27.b)

O,13+z < t < 0,26 (5.27.c)

Vo (t) = Vo (t)-vO (t-O ,13+z) -VO (t-O ,13-z)+VO (t-O ,26) t?_ 0,26(5.2; .d)



12~ .

Os valores de TE ' TE e ~T foram determinados a par-
1 2

tir das especificações de parâmetros do detetor pitoelétrico e do

pré-amplificador que constam em tabelas das referências (3l)e(55).

Calculamos:

TT = H/GR = 632s para n = 1 e T = 300 K1

A Figura 55 mostra a forma de onda obtida com o modelo

teórico desenvolvido, utilizando um microcomputador da

2
Apple, para ~ = 6,38 W/m .

linha

No modelo teórico desenvolvido, a amplitude do sinal elé

trico produzido pelo dosímetro de radiação piroelétrico pulsado

é linear com a taxa de fluência de energia da radiação. Esta teo

ria está de acordo com os resultados experimentais obtidos com o

DRPEP.

A forma de onda determinada, através do modelo teórico,

se aproxima razoavelmente da forma de onda experimental.

As discrepâncias entre os valores teóricos e os experi-

mentais devem ser atribuídas a três fatores:

1) consideramos no modelo aue o detetor piroelétrico é ideal, ou

seja, que ele é suficientemente fino de modo <::ruenão há gradi-

ente de temperatura através do detetor e aue.as perdas de ca

lor ocorrem somente por radiação. Em nossos experimentos, uti-

lizamos um detetor piroelétrico com espessura de 3 mm, o aue

certamente implica na existência de gradiente de temperatura ~
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través do material, uma vez oue a radiação X é absorvida em

uma camada desprezível; comparada à esoessura do detetor. Ea-

vendo gradiente de temperatura, há perdas de calor também por

mecanismos de condução térmica através do detetor.

2) os valores de alguns parâmetros do detetor piroelétrico foram

obtidos de uma tabela onde se mostravam os valores médios p~ra

materiais tipo PZT. Pode haver imprecisão nestes valores.

3) erros experimentais da ordem de 10%, envolvidos no cálculo da

taxa de fluência de energia, devido a imprecisão na determina

cão de (~b/P) e devido a instabilidade da fonte de raios X, a ar
utilizada.
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CAPITULO VI

CONCLUSOES

Nesta tese apresentamos três novos tipos de dosímetros

de radiação, projetados para medir radiação X, na faixa de dia~-

nóstico: O dosimetro de radiação fotoacústico pulsado (DRFAP)T o

dosirnetro de radiação piroelétrico (DRPE) e o dosirnetro de radia

ção piroelétrico pulsado (DRPEP). Estudamos também o dosírnetro de

radiação fotoacústico (DRFA); com o objetivo de compará-lo com os

novos dosímetros desenvolvidos.

o trabalho realizado nos permitiu determinar as orinci

pais características dos novos dosimetros e do DRFA; para raios

X, na faixa de diagnóstico, mencionadas a seguir:

la.) O DRFA, o DRFAP I o DRPE e o DRPEP são dosímetros ca

lorimétricos. Eles apresentam resposta linear com a taxa de fluên

cia de energia da radiação.

2a.) Os quatro tipos respondem linearmente com a inten

sidade, para um dado espectro da radiação.

3a.) O sinal produzido pelo DRPE é proporcional a f-o,94,

sendo f a frequência de modulação da radiação. Idêntica variação

com a frequên~ia foi determinada para o sinal do DRFA.

4a.) Os limites inferiores da faixa de taxa de fluência

de energia dos dosímetros com deteção síncrona foram medidos para

f = 13,8 Hz. Os valores encontrados foram:

2
DRFA

:260 mW/m

2
DRFAP

:420 mW/m

2
DRPE

:13 mW/m

2
DRPEP :

20 mW/m
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Sa.) Os limites inferiores da faixa de taxa de exposi-

çao foram determinados para f = 13,8 Hz. Os valores obtidos à

30 KeV (70 kVp) foram:

-4 -1-1
DRFA

·1 , 2 4..10 C Kg s (O, 4 8 RI s)·
-4 -1-1DRFAP : 2,00.10 C.Kg s (0,78 Ris)

DRPE

-6 -1-1· 5,57_.10 C.Kg.s (21,6 mRls)·
-6 -1-1DRPEP- : 9 , O3 . 10 C Kg s (35 , O mRI s )

6a.) Não determinamos o limite superior da faixa de ta-

xa de fluência de energia dos dosímetros estudados. Este <limite

para os dosimetros piroelétricos é seguramente muito alto, de aco~

do com os trabalhos de HESTER et alii (4) e STRAKOVSKAYA et alii(7).

7a.) A precisão das medidas feitas com o DRFAP foi de

94%. A precisão das medidas feitas com os demais dosímetros ficou

limitada a 95%, devido à instabilidade da fonte de raios X utili-

zada.

8a.) N~o notamos variação nas características do DRPE

e do DRPEP após o seu detetor piroelétrico ter sido submetido a

uma dose de 100 kGy. GLOlq,ER& WARNKE(53) também não observaram de

gradaçao das características de um detetor tipo PZT, após

ter sido submetido a -dose de 106 Gy.

este

Nao observamos alteração nas características do DRFA e

do DRFAP após a realização dos vários experimentos.

Fundamentados nas características determinadas, podemos

estabelecer algumas comparações entre os dosímetros.

Ia.) Os dosimetros que utilizam deteção síncrona (DP~A

e DRPE) são capazes de medir menores taxas de fluência de enercia

que' os~respectivos dosímetros pulsados (DRFAP e DRPEP) . A vanta

gem dos pulsados é que a instrumentação associada a eles é mais

simples.
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2a.) Os dosimetros piroelétricos conseguem medir meDO

res taxas de fluência de energia que os fotoacústicos. Poder-se-

ia diminuir o limite inferior da taxa de fluência de energia cos

dosímetros fotoacústicos utilizando-se em suas câmaras microfo

..

nes de melhor qualidade (com sensibilidade de 50 a 100 mV/Pa e

com resposta plana até 4 Hz). Escolhendo-se detetores piroelétr~.

cos adequados,poder-se-a também aumentar a sensibilidade dos dcsí

metros de radiação piroelétricos •

Uma grande vantagem dos dosímetros piroelétricos em re

lação aos fotoacústicos é que câmaras piroelétricos são bem mais

simples de serem implementados que câmaras fotoacústicas. Não é

necessário tomar precauções especiais para se construir uma câEa

ra piroelétrica. Já a câmara fotoacústica de um dosímetro deve

ser cuidadosamente projetada, para que a radiação que está sendo

medida, não atinja o microfone, produzindo sinais espúrios de in-

tensidade elevada .

.
3a.) A medida da precis~o dos dosimetros ficou prejudi-

cada em virtude da instabilidade do equipamento de raios X. Atra

vés dos experimentos realizados constatamos que, entre os dosíme-

tros estudados, o DRFAP foi o que apresentou a menor reprodutibi-

lidade em suas medidas,

Mostramos que os resultados obtidos com o DRFA estão de

acordo com a teoria de ROSENCWAIG-GERSHO(19) para amostras otica
.

mente opacas e termicamente finas. Os resultados do DRFAP fo

ram justificados através da teoria de AAMODT & MURPHY (26)•

Explicamos os resultados experimentais encontrados com

o DRPE através da teoria do detetor piroelétrico. ideal, original

mente formulada por COOPER (36)•

Desenvolvemos um modelo teórico, considerando o detetor

piroe.létrico como ideal, para explicar os resultados obtidos com

o DRPEP.



Estudamos a resposta com a freguência e determinamos a

responsividade da câmara fotoacústica do DRFA, tendo um fototermo

fone como amostra, através aquecimento ótico e através aaueciEen

to elétrico. A resposta e a responsividade determinadas foram

iguais.

Estudamos também a resposta com a frequência e deter-

minamos a responsividade da câmara fotoacústicar com um disco de

chumbo de 0,6 mm de espessura, utilizando inicialmente

infravermelha e depois raios X, a 30 KeV.

radiação

A resposta em frequência, utilizando raios X, foi prat~

camente igual a resposta em frequência da câmara, quando se utili

zou radiação infravermelha.

A responsividade da câmara determinada, utilizando ra-

diação X foi cerCa de 13% maior que a determinada, utilizando in

fravermelho.

Esta discrepância deve ser atribuída ao fato de não dis

pormos de instrumentação adequada para realizarmos com maior exa

tidão as medidas. Se estas fossem feitas em um laboratório terciã

rio, o erro encontrado provavelmente diminuiria bastante.

Considerando um erro·menor entre as responsiyidades de

tenninadas no infravermelho e nos raios X, pode-se estabelecer u

ma metodologia para calibração de um dosímetro fotoacústico::

1) Determina-se a responsividade da câmara fotoacústica

através do ac;{uecimentoelétrico do ;fototermofone.

2) Determina-se a potência de um ;feixede radiação in

fravermelha desconhecida, com a câmara calibrada eletricamente.

3) Substitui-se o fototermofone pelo disco de chumbo e

mantendo a potência da radiação infravermelha irialterada,determi

na-se a responsividade da câmara com a amos~ra de chumbo.

4) A câmara fotoacústica do DRFA resulta calibrada, oa-

ra a radiação X na faixa de 30 a 33keV, adotando a responsividade
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determinada no item 3.

A seguir; deixaremos algumas sugestões para

futuros

trabalhos

1) Utilização dos novos dosímetros desenvolvidos e do

DRFA para medir radiação X, com energia maior que a empregada nes

te trabalho.

2) Utilização dos novos dosímetros e do DRFA na medida

de outros tipos de radiação ionizante como elétrons, prótons, neu

trons, etc.

3) Utilização dos novos dosímetros e do DRFA em contro

le de qualidade da radiação.

4) utilização de novos tipos de detetores piroelétricos

no DRPE e no DRPEP, procurando determinar os de melhores caracte

rísticas para a aplicação pretendida.

S) Calibração dos dosÍmetros desenvolvidos em um labora

tório secundário para possibilitar a comparação com outros tipos

de dosímetros, como câmaras de ionização, dosímetros termolumines

centes, etc.

6) Utilização do método de calibracão sugerido para o

DRFA, em um laboratório de dosimetria terciário ou secundário.
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APENDICE

I - Determinação da Forma de Onda da Potência do Feixe de Raios X

que Incide no Detetor Piroelétrico.

-
A Figura 1 ilustra a seção transversal de um feixe de

raios X, em um sistema de coordenadas apropriado.

y

-r r
x

Figura A.l - Seção transversal do feixe de raios X colimado.

Vamos considerar aue a intensidade da radiação seja uni

forme, ou seja, I(x,y} = Io~

A potência da radiação X que incide no detetor piroelé-

trico é dado por P = I A, sendo A a área da seção transversalo do

feixe de raios X.

A janela do disco de chumbo do comutador se desloca uni

formemente ao longo do eixo x.

Para -r < x < O I a área A varia com x I sequndo a expres

sao (A.l).

2
A = r sen -1 ~2 _ x2

r
- x . 2x (A.l)

Para O < x < r, a ãrea A varia com x, segundo a expres-

sao (1'_. 2) .
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2
A = nr

2r sen -1 .{2 - x2
r

2
x (A. 2)

Portanto, a potência P da radiação X, aue incide no de

tetor piroelétrico, varia com x, segundo as expressões (A.3)e (A.4).

r
-r < x < O (A.3)

-1 ~2 - x2 Ix 2 2]sen r + x r - x O
< x < r :(A. 4)

o tempo "que a janela demora para se deslocar de -r a +r

e de 0,135.

A Figura A.2 TIDstracor.o a potência P varia "com x e, pOE

tanto, com t.

P(t)

t(5)
0.2600.1950,1300,065o

0,75 Pm
I

I
I

0.50 Pmi--: -----1- - - - -r-- ---
i I I
I I I

I I
0,25 Pm-l / I I I

I I
I I
I I
I I

Fi gura A.2 - Forma de onda da potência da radiação X que incide no

detetor piroeletrico.
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