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CARACTERIZAÇÃO EXPERIMENTAL EM GEOMETRIA DE FEIXE DIRETO DE 

UM TUBO TÍPICO DE RADIOLOGIA DIAGNÓSTICA. 

 

 

 

RESUMO 

 

A caracterização experimental de espectros de tubos de raios X utilizados em 

radiodiagnóstico e física médica, constitui um objeto de estudo de grande importância, pois 

possibilita a otimização do diagnóstico médico, a minimização de doses em pacientes e a 

avaliação da durabilidade do tubo e a calibração de equipamentos. Um tubo de raios X é 

caracterizado a partir da avaliação dos parâmetros que influenciam na qualidade do feixe. 

Estes parâmetros são a tensão de saída (kVp), a carga (mAs), material do ânodo, energia 

efetiva e filtração intrínseca. Assim, o objetivo fundamental deste trabalho foi caracterizar um 

feixe de raios X de um tubo típico de radiologia diagnóstica (com ânodo de Tungstênio e 

tensão variando de 40 a 120 kV), a fim de torná-lo um tubo emissor de feixe padrão, para a 

calibração de equipamentos usados em serviços de radiodiagnóstico. Para avaliar o 

desempenho do tubo, foram feitas medidas da tensão de saída em função da carga, do tempo 

de exposição e da tensão nominal utilizando um medidor de tensão não-invasivo Victoreen 

modelo 4000M+. Além disso, mediu-se a camada semi-redutora para determinar a energia 

efetiva, coeficiente de homogeneidade e a filtração intrínseca do tubo. As camadas semi-

redutoras foram obtidas utilizando filtros de alumínio com 99,9 % de pureza e uma câmara de 

ionização com 6,0 cm
3 

de volume. Os espectros, para verificar principalmente o material do 

ânodo e o kVp, foram medidos numa geometria de feixe direto utilizando um detector 

semicondutor de telureto de cádmio (CdTe), da Amptek, com 9,0 mm
2
 de área por 1,0 mm de 

espessura. Nos testes de desempenho, o tubo de raios X apresentou comportamento 

satisfatório na maioria dos casos, e a partir das medidas espectrométricas foi possível 

caracterizar o tubo identificando o material do alvo (tungstênio), e a tensão de saída foi 

determinada através da regressão linear no final dos espectros.  

 

Palavras-chave: Espectros de Raios X. Feixes de Raios X. Calibração. Radiodiagnóstico. 
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EXPERIMENTAL CHARACTERIZATION IN DIRECT BEAM GEOMETRY OF 

RADIO DIAGNOSTIC TYPICAL TUBE  

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The experimental characterization of X-ray tubes spectra, used in radiology and medical 

physics, has great importance, because provides medical diagnosis optimization, minimization 

of doses in patients, tube assessment durability and calibration. X-ray tube is characterized 

from the evaluation of the parameters that influence the beam quality. These parameters are 

the output voltage (kVp), the charge (mAs), the anode material, the effective energy and the 

intrinsic filtration. Thus, the fundamental objective of this study was to characterization of 

radio diagnostic X-ray beam typical tube (with Tungsten anode and voltage change between 

40 to 120 kV) in order to establish it as a standard X-ray tube for calibration of the equipment 

used in diagnostic radiology services. To assess the tube performance, measures of output 

voltage were made according to the charge, the exposure time and the nominal voltage, using 

a voltage meter noninvasive Victoreen,  model 4000M+. Furthermore, the semi-reducing 

layer was measured to determine the effective energy, homogeneity coefficient and the 

intrinsic filtration of the tube. The semi-reducing layers were obtained using 99.9% purity 

aluminum filters and an ionization chamber with 6.0 cm
3
 of 

 
volume. For checking of anode 

material and the output voltage the specters, were measured in direct beam geometry using a 

cadmium telluride (CdTe), semiconductor detector, from Amptek, with 9.0 mm
2
 of area by 

1.0 mm of thickness. In the performance tests, the X-ray tube showed satisfactory 

performance in most cases, and from spectroscopic measurements, it was possible to 

characterize the tube identifying the target material (tungsten) and the output voltage was 

determined by linear regression at the end of the spectrum. 

 

Keywords: X-Ray Spectra. X-Ray Beam. Calibration. Diagnostic Radiology. 
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ANEXO C 

 

Tabelas usadas para a determinação da filtração inerente do tubo de raios X, bem como para 

determinar a energia efetiva de cada feixe medido.  

 

Tabela C.1 – Relação entre a CSR e a filtração inerente de um tubo de raios x, operando a 60 

kV, sem filtração adicional, de acordo a norma ISO 4037-1. 

1ª CSR (mm de Al) Filtração Inerente (mm de Al) 

0,33 0,25 

0,38 0,30 

0,54 0,40 

0,67 0,50 

0,82 0,60 

1,02 0,80 

1,15 1,00 

1,54 1,50 

1,83 2,00 

2,11 2,50 

2,35 3,00 

2,56 3,50 

2,75 4,00 

2,94 4,50 

3,08 5,00 

 

Tabela C.2 Tabela relacionando a energia de um feixe monoenergético com o respectivo 

coeficiente de atenuação de massa, para o alumínio, de acordo com o NIST. 

Energia (keV) µ/ρ (cm
2
∙g

-1
) 

2,0112E+01 2,9314E+00 

2,1410E+01 2,3912E+00 

2,2983E+01 1,9506E+00 

2,4569E+01 1,5912E+00 

2,6265E+01 1,2980E+00 

2,8077E+01 1,0542E+00 

3,0014E+01 8,5493E-01 

3,2085E+01 6,9335E-01 

3,4210E+01 5,6128E-01 
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CAPÍTULO 1 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 
Os espectros emitidos por tubos de raios X, utilizados em radiodiagnóstico, 

constituem um objeto de estudo importante, tanto para a otimização do diagnóstico médico, 

quanto para aumentar a durabilidade do tubo ou para minimizar as doses de radiação em 

pacientes submetidos a tais exposições.  

Historicamente, físicos médicos que supervisionam instalações de radiodiagnóstico, 

estimam as propriedades espectrais de tubos de raios X com base nas medidas da camada 

semi-redutora (CSR) (Johns et al., 1983; Wolbarst et al., 1993), e do coeficiente de 

homogeneidade (razão entre a primeira e segunda camada semi- redutora) do feixe. Estas 

grandezas físicas são recomendações estabelecidas nacionalmente, na portaria 453 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998). 

A determinação da camada semi-redutora é relativamente simples, no entanto, é 

apenas uma medida indireta das propriedades espectrais destes sistemas (CARLISSON, 

1984). Em geral, os espectros de raios X podem ser obtidos de forma mais precisa medindo 

direta ou indiretamente, com um detector de alta resolução, o campo de radiação emitido pela 

fonte (alvo de Bremsstrahlung). Porém, este procedimento requer de grande perícia e 

detalhe, que em condições rotineiras num serviço médico, são difíceis de juntar.  

Os principais parâmetros físicos que influenciam tanto a dose a um paciente e na 

qualidade de uma imagem radiográfica são a corrente no tubo (mA), a voltagem selecionada 

(kVp) (ou potencial de aceleração dos elétrons que ao serem freados no alvo geram o 

bremsstrahlung de raios X), o material do alvo , e a filtração total usada para o feixe. Alguns 

deles podem ser testados com aparelhos dosimétricos não invasivos (FRAGOSO, 2007), 

porém do resultado dessas medidas não poderia se inferir que tipo de anodo tem o tubo ou 

outras características específicas.  

Para conseguir entender melhor o problema científico e formular a principal 

motivação deste trabalho, pode ser acrescentado que nas cidades de Ilhéus e Itabuna, o 

número de hospitais é pequeno, e a demanda de pacientes atendidos nestas unidades é 

grande. Estes serviços são estendidos também para as cidades circunvizinhas. Por outro lado, 

grande número de tubos de raios X na região nordeste da Bahia são comprados de segunda e 

terceira mão, mesmo os usados em clínicas particulares, não contando sequer com manual 

dado pelo fabricante. De modo que um problema adicional surge neste caso: é necessário 
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calibrar qualquer equipamento dosimétrico comumente usado na área de física médica, e 

para isso precisa-se de um feixe padrão (bem caracterizado espectrometricamente), ou de 

instrumentos que tenhamos certeza que estejam bem calibrados, fazendo possível executar os 

testes, em hospitais públicos em primeira aproximação, com dinamismo e segurança. 

Sendo assim, é possível entender que os poucos aparelhos de radiologia que dão 

serviço em hospitais públicos estão submetidos a cargas bastante intensas, reduzindo assim 

sua vida útil de trabalho e piorando as condições para obter diagnósticos de qualidade. Por 

outro lado, mesmo nessas condições será necessário calibrar os instrumentos que 

caracterizam a qualidade do feixe, inclusive considerar que a grande parte dos serviços de 

radiodiagnóstico não possuem tais instrumentos, fato que não os exime da responsabilidade 

de dar o atendimento médico com qualidade, nem por não possuir pessoal capacitado para 

fazer os testes.  

Assim, o objetivo fundamental deste trabalho é caracterizar um feixe de radiação X 

comumente usado em radiodiagnóstico e criar as condições necessárias para obter um feixe 

padrão, que permita a calibração de instrumentos de grande utilidade nos serviços médicos 

de radiodiagnóstico, segundo critérios estabelecidos pela ANVISA. 

Para concluir, é possível acrescentar que a caracterização experimental de feixes de 

radiação com fins médicos usando espectrometria, tem sido reportada no Brasil, por alguns 

autores como Silva et al, 2000; Ros e Caldas, 2001; Potiens, 2002; Rosado et al., 2007; 

Fragoso et al, 2008; Lucena et al, 2010. O detalhe está no fato que: mesmo sendo 

considerada uma preocupação no âmbito nacional, nenhum trabalho foi realizado na Bahia, 

de modo que neste sentido o presente trabalho é totalmente original. 

O laboratório do CPqCTR da UESC conta com um feixe típico da área de radiologia, 

o qual permite variar a voltagem de aceleração e a corrente dos elétrons que originam o 

bremstrahlung no anodo, equipamento dosimétrico e de campo, calibrado para testar alguns 

parâmetros que incidem na qualidade do feixe de radiação, e um espectrômetro portátil de 

raios X com semicondutor apropriado para altas taxas de fluxo. 

A dissertação está dividida em cinco partes, a começar pelo estado da arte do tema, 

onde são discutidos os procedimentos para a medida dos espectros do feixe de raios X 

radiológico, tendo como base diferentes metodologias reportadas na literatura. Além disso, 

esta literatura serve de base para estabelecer a metodologia particular deste trabalho, bem 

como para discutir os resultados obtidos. A segunda parte está dedicada à apresentação dos 

fundamentos teóricos que apóiam a metodologia de medição dos parâmetros da fonte que 

gera os raios X e a medição dos espectros, assim como aspetos relevantes da eletrônica 
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associada com o método. A terceira, e a quarta parte expõem os procedimentos 

experimentais seguidos neste trabalho, assim como os principais resultados e a discussão dos 

mesmos; e por último, são apresentadas as conclusões e recomendações derivadas desta 

dissertação. 

 Formalmente é possível resumir o trabalho nos seguintes objetivos: 
 
Objetivo geral. 

 
Caracterizar em geometria de feixe direto o espectro de um tubo de raios X na faixa 

de radiodiagnóstico (entre 50 e 120 keV), utilizando um detector de estado sólido de 

telureto de cádmio (CdTe). 

 
Objetivos específicos 

 
1. Determinar as bases de cálculo para o desenho e construção de um colimador para o 

detector semicondutor que o faça apto para executar as medidas do feixe direto. 

2. Estimar os parâmetros de trabalho do tubo que melhor caracterizem a estabilidade do 

sistema. 

3. Configurar os parâmetros eletrônicos do espectrômetro que permitam uma caracterização 

do feixe aceitável, minimizando sinais espúrios devido a efeitos do colimador, a efeitos de 

alinhamento do feixe, a espalhamento Compton nos materiais entre a saída do feixe e o 

detector e a produção de raios X característicos nesses materiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

 

CAPÍTULO 2 

 
 

2 ESTADO DA ARTE 

 

 
A caracterização de feixes de radiodiagnóstico pode ser feita de diversas formas, 

sendo a mais confiável e exata, a realizada por meio da espectrometria. Tanto no âmbito 

nacional, quanto no internacional, vários trabalhos reportam a caracterização de feixes 

de raios X por espectrometria com auxílio de detectores semicondutores. Porém, dos 

trabalhos realizados nos últimos dez anos no país, nenhum foi realizado na Bahia, 

sendo o presente trabalho o primeiro a abordar o assunto.  

No aprimoramento da metodologia experimental para obter espectros de radiação 

proveniente de tubos de raios X, usando detectores de estado sólido, podem ser citados 

vários trabalhos. Em 1999, TERINI e colaboradores, realizaram medidas de espectros de 

tubos de raios X na faixa de radiodiagnóstico médico, usando um fotodiodo plano PIN de Si, 

com uma área sensível de 7 mm², o qual trabalha a temperatura ambiente. É mais comum 

encontrar aplicações usando detectores de Ge hiper-puro, uma vez que estes apresentam 

melhor resolução em energia. Porém, um inconveniente de um detector de Ge é a 

necessidade do uso de nitrogênio líquido para resfriá-lo, a fim de evitar as correntes de 

fuga. O objetivo do trabalho foi comparar os espectros medidos com os espectros 

calculados com base num modelo semi-empírico – o modelo TBC desenvolvido por 

Tucker, Barns e Chakraborty em 1991. Foram utilizados dois equipamentos de 

raios X, ambos com alvo de tungstênio, e ângulo de inclinação de 30º e 17,5º, 

respectivamente. O detector foi colocado diretamente no feixe , numa distância 

do foco do tubo máxima de 2,8 m. Um dos resultados importantes a ser ressaltado a 

partir do exame deste trabalho é que um detector com uma resolução de 3 a 4 keV é 

suficiente, quando se deseja caracterizar um feixe raios X a partir da medida dos seus 

espectros. 

Em 2000, (M. C. SILVA et al., 2000) apresentaram um trabalho cuja finalidade foi 

avaliar o valor do potencial de aceleração dos elétrons (kVp) aplicados a tubos de raios X, 

pela determinação da energia do ponto final do espectro de radiação emitido pelo tubo. 

As medições foram feitas irradiando diretamente dois fotodiodos PIN de Si: um 

Hamamatsu S3071com 19,6 mm² de área ativa e um Siemens SFH206K de 7,0 mm², 

ambos operando à temperatura ambiente. A resolução d o s  d e t e c t o r e s  f o i  

c o n f i r m a d a  c o m o  s e n d o  d e  3,5 a 4,0 keV FWHM. Os espectros reportados 
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foram provenientes de dois tubos Rörix com ânodo rotativo de W/Re, com ângulos de 

12º, filtração inerente de 2,0 mm de Al, conectado a um gerador trifásico com ripple de ~ 

13%. A distância foco-detector adotada foi de 1,20 m, com um colimador regulável de Pb 

a 25 cm do ponto focal. Na medida dos espectros de um tubo de raios X, devido as altas 

taxas de contagem, pode ser difícil de determinar com precisão o valor do kVp. Neste 

sentido, para resolver este problema, este trabalho propôs determinar retas de ajuste no final 

do espectro. 

Em 2001, (ROS; CALDAS, 2001), publicaram as medidas dos espectros 

coletados na tese de doutorado de (POTIENS, 1999) com o fim de fornecer fatores de 

calibração para medidores de tensão não invasivos de um programa de controle de 

qualidade do IPEN. A espectrometria do campo de radiação X foi realizada utilizando um 

sistema espectrométrico, com um detector planar de Germânio Hiperpuro (HPGe) EGP 

300-13-XTR), com 16 mm de diâmetro e 13 mm de espessura. Todas as medidas foram 

realizadas a 200 cm do foco. Assim como no trabalho citado acima, o kVp foi obtido 

pelo ajuste de retas no final de cada espectro. A f inal idade fundamental  de se 

determinar o valor  da tensão a part i r  da espectrometria ,  é  obter  fatores  de 

cal ibração(ou correção)  de tensão de  tubos de raios  X, os  quais  são 

determinados pela razão entre o kVp medido  por um medidor de tensão  

( invasivo ou  não invasivo) e o  kVp dado pelo espectrômet ro.  Assim, nesse 

trabalho, as medidas espectrométricas foram comparadas com as medidas de um sistema de 

monitoração invasivo e equipamentos de monitoração não invasivos. A utilização das 

medidas de um espectrômetro como referência para calibração de medidores de tensão é 

válida, visto que a calibração do espectrômetro pode ser feita de forma simples, 

utilizando fontes c o m  picos de energia conhecido como o Am-241, que possui vários 

picos de energia dentre da faixa de radiodiagnóstico médico. Os resultados para os fatores 

de correção mostraram que, para o modo de radioscopia a variação menor do que 10%, 

enquanto para o modo de fluoroscopia a variação máxima foi de 16%. Este último resultado 

mostrou a necessidade de se determinar fatores de correção para equipamentos de 

monitoração não invasivos, visto que a variação máxima de tensão estabelecida pelas 

normas (ICRP,1988; Resolução SS-625; Portaria 453, 1998) é de 10%. 

Em 2004, também utilizando um sistema espectrométrico contendo um detector de 

HPGe, modelo GLP 16195/10S, (POTIENS, et al., 2004) realizaram um trabalho cujo 

objetivo foi realizar medidas espectrométricas para obter o valor da tensão de pico (kVp) 

de um sistema emissor de radiação X, pertencente ao Laboratório de Calibração do 
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IPEN, como parte da caracterização dos feixes de radiação. A distância entre o foco e o 

detector foi de 2,0 m e em todas as medidas foi utilizado um colimador de 0,5 cm de 

diâmetro encostado ao detector. A tensão foi variada de 60 a 150 kV. Para cada tensão 

selecionada no painel de controle foi adicionado um filtro de alumínio na saída do feixe 

para diminuir o efeito de empilhamento de pulsos no final do espectro. A corrente no tubo 

foi sendo variada de 6 a 12 mA para ajustar a corrente que mais aproximava o fim do 

espectro do valor da tensão nominal. Os valores de kVp aplicado ao tubo foram: 59,2; 80,3; 

99,4; 120,1e 150,6 kVp. A maior variação encontrada foi de 1,4% pra 60 kV. 

A Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) estabeleceu qualidades de radiação 

de referência para ser utilizadas em fins de padronização tanto para feixes de raios X 

atenuados quanto para não atenuado na área de radiodiagnóstico. A qualidade do feixe 

não atenuado (RQR) está relacionada ao feixe de raios X que atinge o paciente, enquanto o 

feixe atenuado (RQA) está relacionado ao feixe depois de sido atenuado pelo paciente. 

Então, em 2007 (ROSADO et al, 2007), com objetivo de determinar a energia média (ou 

efetiva) das qualidades RQR e RQA  estabelecidas pela IEC, para obter os coeficientes de 

conversão entre o equivalente de dose pessoal e kerma no ar, e para a correção da leitura de 

dosímetros termoluminescentes, utilizaram um detector semicondutor de telureto de 

cádmio (CdTe) com dimensões de 3 x 3 x 1 mm³, modelo XR-100T-CdTe da Amptek,  

nas medidas dos espectros do equipamento de raios X. Para limitar o campo de radiação ao 

máximo em torno do detector, foi utilizado um colimador de chumbo (Pb) na saída do 

feixe com 4,5 cm de abertura e dois colimadores próximos ao detector, ambos de 

tungstênio (W), espaçados 3,5 cm entre si. O colimador mais externo com 0,8 mm de 

abertura e o mais próximo ao detector com 0,4 mm de abertura. Para gerar os feixes de 

radiação de interesse, utilizou-se um equipamento emissor de raios X industrial AGFA de 

potencial constante, modelo Pantak Isovolt HS 320, o qual está instalado no Laboratório de 

Calibração e dosimetria do CDTN/CNEN. A distância entre o foco do tubo e o detector 

foi de 420 cm. Para a medida das qualidades RQA, os autores reportam 21 mm de Al na 

frente do feixe, além da filtração adicional usada para a medida das qualidades RQR, que 

foi de 2,5 mm de Al. Para as medidas dos espectros das qualidades RQR e RQA 

correspondentes a 120 kV, foi colocado na frente do feixe um filtro de Al de 40 mm. Não 

foi relatada no trabalho a justificativa para o uso das filtrações utilizadas. As taxas de 

contagem foram controladas, para obter um máximo de 2000 contagens por segundo, a 

fim de diminuir o efeito de empilhamento de pulsos no final dos espectros. Todas as 

medidas dos espectros foram realizadas colocando o detector diretamente na frente do 
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feixe dos raios X. 

Outro conjunto de trabalhos propõe metodologias d i v e r s as  para a medição do 

espectro, tomando o feixe espalhado em arranjos experimentais específicos. Na literatura 

nacional aparecem assim dados experimentais para feixes de raios X oriundos de 

mamógrafos.  

Em 2008, (LINKE, 2008), realizou um trabalho experimental cuja metodologia para 

obter espectros de raios X se baseou no espalhamento Compton, já empregada por vários 

autores em âmbito internacional (Yaffe et al., 1076; Johns e Cunnigham, 1983; Matscheko 

e Ribberfors, 1987; Ródenas et al. 2003; Gallardo, et al., 2005; Maeda et al., 2005). 

Segundo a autora, um dos fatores que dificultam a tomada de um espectro direto de um 

determinado feixe de raios X é que nem sempre é possível obter um arranjo experimental 

com distância foco-detector adequada para evitar empilhamento de pulsos e perda de 

contagem por tempo morto. Este é o caso de tubos de mamógrafos cuja distância entre 

tubo de raios X e o receptor de imagens é de cerca de 60 cm, a qual impede a localização 

do detector numa distância maior. Sendo assim, foi utilizado um equipamento Philips 

MCG 40 de potencial constante, instalado no IEE-USP. O ânodo do tubo usado é de W, a 

janela tem 4,0 mm de Be. A tensão deste equipamento podia ser variada de 15 a 320 kV. 

A corrente anódica podia ser variada de 0 a 45 mA, sendo que no trabalho a corrente foi 

variada de 0,5 a 22,5 mA. Nas medidas utilizou-se uma filtração adicional de 0,04 mm de 

Mo, na faixa de mamografia (20 a 35 kV) e uma de 2,5 mmAl na faixa de energia de 60 a 

120 keV. Um cilindro de lucite com 6,0 mm de diâmetro e 19,6cm de altura foi 

posicionado no feixe primário  a 30 cm do ponto focal, para produzir o feixe espalhado. 

A radiação espalhada a 96,2º, em relação ao feixe primário foi medida por um detector 

de CdTe posicionado a 21 cm do objeto espalhador. Este detector foi fabricado pela 

empresa Amptek, modelo XR-100T, com dimensões de 3 x 3 x 1 mm³, com janela de Be 

de 250 µm de espessura. Os espectros primários foram obtidos a partir dos espectros 

espalhados medidos após a correção para a eficiência e atenuação nos materiais entre o 

espalhador e o detector (ar, janela de Be do detector), utilizando-se parâmetros do 

arranjo experimental e aplicando-se a fórmula para o deslocamento de energia do efeito 

Compton bem como a seção de choque de Klein-Nishina. 

Também em 2008, (FRAGOSO et al., 2008) visando padronizar feixes de raios X de 

referência no campo de radiologia odontológica, utilizou 7 aparelhos de raios X 

odontológicos comerciais e um aparelho de raios X odontológico variável desenvolvido 

no CRCN-NE (Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordestes) para medir espectros 
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em geometria de feixe direto. Na medida dos espectros utilizado u m sistema 

espectrométrico com um detector de CdTe, modelo XR-100T de dimensões 3 x 3x 1 mm³. 

A distância foco-detector adotada foi de 2,5 m, com o uso de uma filtração adicional de 

2,5 mm de Al. Os valores de kVp obtidos por espectrometria foram comparados com os 

valores de kVp medidos com aparelho não invasivo para determinação da tensão de pico. 

Em outra perspectiva, o trabalho realizado em 2009 por (CORRÊA, et al. 2009) 

teve como objetivo reproduzir o espectro de energia gerado por um mamógrafo com alvo 

de Mo, em um sistema de calibração de dosímetros, que utiliza um equipamento com 

alvo de W. Para isso, o espectrômetro utilizado foi um Ortec NOMAD PLUS portátil de 

Germânio Hiperpuro (HPGe) para baixas energias. Com o objetivo de reduzir o tempo 

morto do sistema, o detector foi posicionado a uma distância de aproximadamente 2,4 m do 

tubo de raios X, e a corrente utilizada foi de 0,1 mA. 

Em 2010, (LUCENA et al, 2010), realizaram um estudo tendo como objetivo 

otimizar níveis de radiação por meio da determinação das tensões de pico através do 

método de espectrometria aplicada a um dos equipamentos de raios X do laboratório de 

instrumentos do IPEN. O s dados foram adquiridos por um sistema espectrométrico com 

um detector de HPGe. Os feixes de raios X provenientes do tubo foram colimados usando 

um colimador 0,1mm de diâmetro posto na frente do volume sensível do detector. Durante 

as medições dos espectros, a distância foco-detector adotada foi de 2,5 m e a corrente 

selecionada para o tubo de raios x foi de 0,2 mA. A tensão foi variada de 25 a 150 kV. Para 

cada uma das tensões selecionadas, foram sendo testadas várias espessuras de filtração 

adicional de alumínio a fim de diminuir o empilhamento de pulsos e melhorar os 

espectros para a determinação da tensão de pico. 

Do exposto acima, é possível concluir que não existe uma única metodologia para 

determinação experimental de espectros de raios X de diagnóstico, mas uma das mais 

simples resulta da medida direta do espectro proveniente de tais tubos, toda vez que se 

conte com um sistema espectrométrico (sistema formado por um detector de estado 

sólido e uma eletrônica associada rápida), que converta o sinal devido à interação dos raios 

X no detector, em uma distribuição de intensidades por intervalo de energia, produzindo 

eventos bem resolvidos, onde se minimizem as perdas de eventos por não interação da 

radiação no volume do detector, assim como as devidas aos componentes eletrônicos do 

sistema. Isto significa que do ponto de vista do sistema eletrônico, para processamento do 

sinal, é necessário que se tenha  um tempo de processamento finito que introduza 

períodos mortos curtos, que minimizem as perdas devido, tanto a eventos que cheguem ao 
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mesmo tempo, quanto aos que se acumulam, produzindo eventos distorcidos como ruído 

em excessivo, ou eventos acumulados dentro do mesmo intervalo de processamento. Neste 

sentido, o sistema de processamento de pulsos (PX4 da Amptek) adquirido para realizar o 

presente trabalho mostra corresponder a  tais expectativas, o qual combinado com um 

detector de CdTe de 9 mm
2
 de área ativa e janela de Be de 100 μm, permite fazer uma 

medida direta do espectro de um tubo de raios X de diagnóstico convencional. 
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CAPÍTULO 3 

 
 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O propósito deste capítulo é basicamente revisar a teoria associada a esta 

dissertação. O capítulo está dividido em duas seções. A primeira seção abrange a física 

fundamental relacionada com a produção dos feixes de radiação provenientes do tubo de 

raios X diagnóstico, bem como os processos de interação no detector e os parâmetros 

que influenciam os espectros de raios X. E a segunda seção vai tratar do sistema 

espectrométrico usado para obter os espectros de raios X. 

 

3.1 Histórico 

 

Como muitas descobertas de grande importância na história da Ciência, Röentgen 

descobriu os raios X, em 1895, ao acaso quando trabalhava com um tubo de raios catódicos 

[GARCIA, 1997]. Para que a luz produzida não escapasse da ampola, ele a cobriu com 

um papel preto. Na época, era comum o uso de cianeto de bário para detectar radiações 

ionizantes. Ele havia colocado essa substância a um metro de distância da ampola. Então 

observou que todas as vezes que aplicava uma alta tensão entre os eletrodos, o papel 

contendo o cianeto de bário ficava fluorescente. Concluiu, portanto, que algum tipo de 

radiação estranha estava escapando do tubo, que não poderiam ser os raios catódicos, por 

conta de sua natureza [GARCIA, 1997]. Por ainda não conhecer a sua origem, Röentgen 

denominou a então descoberta radiação de raios X. 

Depois de ter introduzido algumas mudanças no tubo de raios catódicos, Röentgen, 

observou que os raios X podiam atravessar os corpos, de forma que alguns materiais dentro 

do corpo se mostravam mais opacos, enquanto outros mais transparentes. Assim, ele obteve 

as primeiras imagens radiográficas quando radiografou a mão da Sra. Ana Bertha Ludwig 

Röentgen. Em razão de seus trabalhos, Röentgen foi contemplado, em 1901, com o Prêmio 

Nobel [GARCIA, 1997]. 

 

3.2 Física dos raios X  

 

3.2.1 Produção dos raios X de Bremsstrahlung. 
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Os raios X são produzidos quando elétrons são acelerados por  potenciais da ordem 

de 10
3
 V a 10

6 
V, e colidem com um alvo metálico [SEARS & ZEMANSKY, 2009]. 

Na ampola onde são produzidos os raios X, é feito vácuo (pressão residual menor ou 

igual a 10
-7

 torr), de forma que os elétrons possam se deslocar do catodo até o ânodo 

sem colidir com as moléculas do ar. Os elétrons são provenientes do catodo aquecido por 

um filamento de tungstênio, formando uma nuvem eletrônica por emissão termoiônica. O 

filamento tem uma forma espiralada e pode variar de tamanho, a depender da aplicação. Há 

ampolas que possuem dois filamentos: um longo e um curto, sendo normalmente chamados 

de foco grosso e foco fino, respectivamente. O fluxo de elétrons emitidos vai variar de 

acordo com a temperatura desses filamentos: quanto mais aquecido, mais elétrons são 

produzidos. A temperatura é controlada através de uma corrente (mA) que passa através 

do filamento. Assim, um tubo trabalhando com uma corrente de 200 mA produz mais raios 

X do que um tubo que trabalha com uma corrente de 100mA. 

Quando uma diferença de potencial é aplicada, os elétrons produzidos por emissão 

termoiônica se deslocam do catodo para o anodo tendendo a produzir um feixe 

divergente, devido à repulsão mútua entre eles. Para garantir a eficiência de produção de 

raios X , o feixe deve ser o mais estreito possível. Então a dispersão dos elétrons 

costuma ser reduzida usando dispositivos chamados de taças de focalização catódica 

[GARCIA, 1997]. Trata-se de uma estrutura de forma parabólica que é colocada em torno 

do filamento. Essa estrutura cria um campo elétrico para se contrapor à dispersão do feixe 

de elétrons, e desta maneira, manter os elétrons confinados de forma tal que o feixe 

bombardeie o anodo em uma área bem definida. Este sistema de colimação costuma ser 

feito usando molibdênio. 

Quando os elétrons atingem o alvo, eles perdem sua energia cinética de forma 

gradual nas inúmeras colisões sofridas ao longo de sua trajetória dentro do material. 

Grande parte da energia perdida pelos elétrons no alvo é convertida em calor (99%), por 

isso que o alvo deve ser feito com materiais que tenham alto ponto de fusão, como é o 

caso, do tungstênio [OKUNO et al, 1987]. Isso significa que apenas 1% da energia dos 

elétrons serve para produzir os raios X. Como a temperatura atingida pelo alvo é tão alta, 

são necessários métodos especiais para seu resfriamento. Então, os tubos de raios X 

modernos possuem ânodo giratório (3000 a 10000 rpm) acoplados a uma barra de cobre 

de grande massa [GARCIA, 1997], como pode ser visto na Figura 3.1. Enquanto gira, o 

ânodo oferece uma superfície extensa ao bombardeio dos elétrons, e o calor produzido na 
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colisão é rapidamente dissipado na barra de cobre. Além deste método de resfriamento, 

dentro do invólucro de metal que protege o tubo, em alguns equipamentos, é colocado óleo 

mineral, que além de aumentar o isolamento elétrico, serve para resfriar o tubo [GARCIA, 

1997]. 

 

 

Figura 3.1 Tubo de raios X com ânodo giratório [WOLBARST, 1993] 

 

 

3.2.2 Raios X de bremsstrahlung e raios X característicos. 

 

Durante o bombardeio do feixe de elétrons no ânodo, alguns elétrons que t e m  

uma alta energia cinética conseguem se aproximar do núcleo dos átomos que constituem o 

material do alvo, q u e  por interação Coulombiana, são atraídos por ele. Porém, como 

se encontram em alta velocidade, a força centrípeta exercida pelo núcleo apenas produz 

um encurvamento na sua trajetória, fazendo-os perder parte de sua energia na forma de 

raios X de espectro continuo [GARCIA, 1997]. Os raios X produzidos desta forma 

normalmente são chamados de raios X de bremsstrahlung (ou raios x de freamento, 

apresentado na Figura 3.2). 

Os fótons de bremsstrahlung podem ter qualquer energia, desde zero até um valor 

máximo, determinado pela energia do elétron incidente [OKUNO, et al, 1987]. Portanto, o 

resultado será a produção de um espectro contínuo de vários comprimentos de onda, visto 

que 

                                               𝐸 = ℎ𝜈 =
ℎ𝑐

𝜆
                                                           (3.1) 
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onde E é a energia do fóton de raios X emitido; h é a constante de Planck; ν é a freqüência do 

raios X emitido; c é a velocidade da luz e λ é o comprimento de onda da radiação emitida. 

 

 

 

Figura 3.2 Produção da radiação de bremsstrahlung. (a) Os elétrons que desaceleram nas 

proximidades do núcleo perdem uma pequena porção da energia, enquanto os que colidem 

diretamente com o núcleo podem emitir raios X com uma energia igual a energia cinética 

incidente. [BEUTEL, et al, 2000]. 

 

Por outro lado, além do espectro contínuo, pode haver um espectro de linhas 

superposto ao contínuo (Figura 3.3), chamado de espectro de raios X  característico ou 

espectro discreto. Este espectro é proveniente da interação dos elétrons do feixe catódico 

com os elétrons orbitais dos átomos do alvo [OKUNO, 1987]. Os elétrons incidentes 

podem ter tal energia cinética, capaz de colidir com um dos elétrons das camadas mais 

internas do átomo, deixando o átomo em estado de excitação ou o átomo ionizado. O 

átomo estará exci tado  quando o elétron arrancado da camada for transferido para uma 

camada mais externa, enquanto estará ionizado quando o elétron arrancado for ejetado 

para fora do átomo. Em ambos os casos, é deixada uma vacância na camada, que com alta 

chance é preenchida por elétrons das camadas superiores,  L, M, N, etc [SEARS & 

ZEMANSKY, 2009]. A transição de elétrons é acompanhada pela emissão de raios X 

característicos ou emissão de elétrons de Auger. No caso da emissão de raios X, sua energia 

é dada pela diferença entre as camadas envolvidas na transição. Como cada átomo tem 

uma configuração individual, os raios X serão característicos para cada átomo. 
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Figura 3.3 Produção de raios X característicos em um alvo de tungstênio. (a) Um elétron incidente provoca 

a ejeção de um elétron orbital deixando um buraco que será preenchido por um outro elétron proveniente 

de  alguma das camadas superiores. Dessa transição resulta o raio X característico. (b) Diagrama ilustrando 

as órbitas K, L, M e N e as respectivas energias de ligação para o tungstênio; as transições entre orbitais 

adjacentes são designadas transições α, enquanto as transições entre dois ou mais orbitais designam-se de 

transições β [BEUTEL, et al, 2000]. 

 

 A sobreposição dos espectros de linhas características e contínuo de bremsstrahlung 

resultará no espectro de emissão, como ilustrado na Figura 3.4. 

 

 
Figura 3.4 Espectro de emissão de um tubo de raios X medido a partir de um detector de CdTe e de um detector 

de HPGe [MIYAJIMA, 2003]. 
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3.3 Fatores que afetam os espectros de raios X 

 
3.3.1 Corrente no tubo 

 
A quantidade de elétrons produzidos no filamento do cátodo é controlada pela 

corrente elétrica. Portanto, um aumento na corrente elétrica (em mA) do tubo aumentará o 

fluxo de elétrons encaminhados do cátodo para o anodo, tendo como conseqüência um 

número maior de fótons produzidos devido ao maior número de colisões dentro do alvo. 

Neste sentido, há um aumento na intensidade dos fótons o que faz com que o espectro 

apresente uma amplitude maior devido a aumento de contagens para cada energia 

(Figura 3.5). Então o aumento do número de contagens é diretamente proporcional ao 

aumento da corrente elétrica [POTIENS, 1999]. 

 

 

 

Figura 3.5 Efeito produzido no espectro pela variação da corrente no tubo de raios X [GRAHAM, 

2003]. 

 

3.3.2 Potencial do tubo 

 

O potencial do tubo (kV) de raios X influencia o aumento da energia cinética do 

feixe de elétrons, tornado mais eficiente a produção de raios X de bremsstrahlung. Esta 

variação reflete-se na energia máxima e média do feixe de radiação. O espectro será 

alargado para a direita (ou seja, para o lado das energias mais altas), aumentando a energia 

média, a intensidade devido à quantidade maior de fótons, além de possibilitar o 

aparecimento das linhas de raios X característicos. A Figura 3.6 mostra esses efeitos 

[GRAHAM, 2003]. 
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Figura 3.6 Efeito produzido no espectro devido ao aumento do potencial do tubo de raios X [GRAHAM, 2003]. 

 

3.3.3 Material do Alvo 

 

 

 Quanto mais alto o número atômico (Z), mais positivo o núcleo dos átomos que 

compõe o alvo. Isso possibilita que a atração exercida sobre os elétrons incidentes seja maior. 

O aumento do poder de atração do núcleo aumenta a probabilidade de produção de raios X de 

bremsstrahlung, de forma que a intensidade do feixe aumenta, sem com isso variar a energia 

mínima e máxima do espectro. Essas evidências estão ilustradas na Figura 3.7. De outra 

forma, com o aumento do número atômico do alvo, há também um aumento do número de 

colisões dos elétrons incidentes, devido à alta densidade do material, favorecendo o aumento 

da produção de fótons e o aumento da amplitude do espectro.  

 

 
 

Figura 3.7 Efeito no espectro decorrente da mudança do material do alvo [GRAHAM, 2003]. 
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3.3.4 Filtração 

 

Antes de sair do equipamento de raios X, o feixe de radiação passa por várias 

estruturas que influenciam na produção do espectro utilizado em radiodiagnóstico. Tais 

estruturas são o vidro da ampola, o óleo de arrefecimento e a janela de saída. Atravessando 

estas estruturas, o feixe, inevitavelmente, sofrerá atenuações. Devido a atenuação (ou 

filtração), o espectro é deslocado para a parte das energias mais altas, sem alterar a energia 

final (kVp), aumentando a energia efetiva (região mais intensa do espectro) e diminuindo, 

principalmente, a intensidade nas energias mais baixas, o que é bom, visto que as energias 

mais baixas do espectro não têm utilidade diagnóstica, pelo fato de não contribuir para a 

produção da imagem radiográfica, e depositar dose no paciente. Como as estruturas citadas 

integram o equipamento de raios X, a filtração correspondente é chamada de filtração 

inerente. Na fabricação do equipamento, pode ser necessário acrescentar um filtro de alumínio 

para atenuar mais o número de fótons de baixa energia. Toda filtração que é necessariamente 

acrescentada na saída do feixe é denominada de filtração adicional. Então a soma da filtração 

inerente com a filtração adicional é caracterizada como filtração total. Na Figura 3.8 é 

apresentada uma ilustração do efeito da filtração no espectro de raios X. 

 

 

 

Figura 3.8 Alteração do espectro devido à presença da filtração inerente (B) e adicional (C) do feixe de raios X 

produzido no anodo (A) [GRAHAM, 2003]. 

 

 

3.4 Interação dos fótons com a matéria. 

 

A fim de compreender alguns princípios de detecção de um espectro de raios X de 

diagnóstico, é preciso entender os processos pelos quais a radiação eletromagnética, de 
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origem atômica interage com a matéria. 

De forma geral, quando a radiação penetra um material, a maior parte da energia é 

cedida devido à interação com os elétrons atômicos. A excitação ou ionização do átomo, 

como consequência, leva a processos secundários de emissão de raios X característicos, 

produção de elétrons Auger, ou produção de fótons de luminescência. 

Dos processos de interação dos fótons com a matéria, em relação ao tema tratado, 

três processos resultam relevantes para energias da ordem dos 200 keV: a absorção 

fotoelétrica, e o espalhamento Compton e o espalhamento coerente.  

 

3.4.1 Efeito fotoelétrico 

 

O efeito fotoelétrico é o processo no qual a energia do fóton incidente é 

completamente absorvida no átomo do material, resultando na ejeção de um elétron 

(Figura 3.9). A energia de saída do elétron é dada por  

 

                                  𝐸 = ℎ𝜈 − 𝐸𝑙                                                 (3.2) 

 

onde 𝐸𝑙  é a energia de ligação do elétron.  

 Pelo fato de um elétron livre não poder absorver um fóton e também 

conservar momento, o efeito fotoelétrico sempre ocorre com elétrons lig ados 

com o núcleo que absorve o momento de recuo [LEO, 1987].  

 

 

 
Figura 3.9 Esquema do efeito fotoelétrico com um fóton interagindo com um elétron orbital do átomo. 

[AHMED, 2007] 
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Com a produção de um fotoelétron, o átomo fica ionizado. A vaga deixada pelo 

elétron geralmente é preenchida novamente por captura eletrônica a partir do material em 

torno do átomo, ou por reorganização de elétrons. Se ocorrer reorganização, os elétrons 

existentes em orbitais mais elevadas perderão energia, a fim de preencher um estado 

mais estável. Essa perda de energia se apresenta como um fóton de raios X 

característico.  

A Figura 3.10 mostra uma típica seção de choque do efeito fotoelétrico como uma 

função da energia do fóton incidente. Como pode ser observada, em energias acima da 

camada K, a seção de choque é relativamente pequena, mas aumenta rapidamente a medida 

que a energia da camada K é aproximada. Logo após este ponto, a seção de choque cai 

bruscamente, devido aos elétrons da camada K não estarem mais disponíveis para o efeito 

fotoelétrico. A “queda” é conhecida como borda de absorção. Abaixo desta energia, a seção 

de choque volta a aumentar e passa pelas bordas de absorção das demais camadas. 

O efeito fotoelétrico é mais favorável em matérias com alto número atômico. Esta é, 

portanto, uma importante consideração na escolha de um detector de raios γ. 

 
 
 

Figura 3.10 Seção de choque do efeito fotoelétrico em função da energia do fóton incidente [LEO, 1987]. 

 

 A curva mostrada na Figura 3.10 mostra a seção de choque em função da energia para 

o chumbo, um material usado na fabricação do cabeçote do equipamento de raios X, para 

evitar (ou reduzir) o vazamento da radiação.  
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3.4.2 Efeito Compton 

 
Quando a energia dos fótons incidentes ainda não é muito alta e o Z do material 

com que interage a radiação é relativamente baixo, a chance de acontecer espalhamento 

não coerente é alta. Este fenômeno, chamado espalhamento Compton está representado na 

Figura 3.11 

 

 

 
 

Figura 3.11 - Esquema ilustrando o espalhamento Compton [KNOLL, 2000] 

 

Aplicando a conservação da energia e do momento, as seguintes relações podem ser 

obtidas: 

 

ℎ𝜈′ =
ℎ𝑣

1 + 𝛾(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃)
, 

 

𝑇 = ℎ𝜈 − ℎ𝜈′ = ℎ𝜈
𝛾(1−𝑐𝑜𝑠𝜃 )

1+𝛾(1−𝑐𝑜𝑠𝜃 )
,  

(3.3) 

𝑐𝑜𝑠𝜃 = 1 −
2

(1+𝛾)2𝑡𝑔2∅+1
,  

 

𝑐𝑜𝑠∅ =  1 + 𝛾 𝑡𝑔
𝜃

2
, 

 

onde 𝛾 = ℎ𝜈 𝑚𝑒𝑐
2 . Outras relações podem ser encontradas pela substituição nas fórmulas 

acima.  

O ângulo de espalhamento do fóton pode ir de θ = 0 (espalhamento frontal) até θ = 
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180º (retro-espalhamento), passando por θ = 90º (espalhamento lateral). Para os dois casos 

extremos (θ = 0 e θ = 180º), pode-se fazer a seguinte análise: 

a) Quando θ = 0, pelas equações 3.3 é notável que a energia do fóton incidente é 

igual à energia do fóton dispersado , portanto a energia cinética do elétron é zero.  

b) Para θ = 180º, o fóton incidente é retro-espalhado. Este extremo representa a 

máxima energia que pode ser transferida ao elétron em uma interação Compton. Portanto, 

as energias finais do fóton e do elétron espalhado ficam: 

 

 

ℎ𝜈 ′ 𝜃 = 𝜋 =
2𝛾

1 + 2𝛾
 

(3.4) 

𝑇 = ℎ𝜈
2𝛾

1 + 2𝛾
 

 

Para uma determinada energia do fóton incidente, a distribuição de energia do elétron tem 

a forma geral mostrada na Figura 3.12 abaixo 

 

 
 

Figura 3.12 Forma geral da distribuição de energias do elétron decorrente do espalhamento 

Compton.  

 

A diferença entre a energia máxima do elétron de recuo e a energia do fóton incidente é 

dada por: 
 

                                             𝐸𝑐 = ℎ𝜈 − 𝑇 𝜃 − 𝜋 =
ℎ𝜈

1+2𝛾
                                             (3.5) 

 

A análise acima supõe que o elétron está livre (não ligado). Em materiais detectores, 
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a energia de ligação do elétron antes do processo de espalhamento pode ser um efeito 

mensurável no perfil do contínuo Compton. Estes efeitos são mais notados para energias 

do fóton baixas, onde aparece um arredondamento do pico próximo do extremo superior, 

além do aparecimento de uma queda gradual, ao invés de abrupta da borda Compton 

[KNOLL, 2000]. 

A probabilidade de interação por espalhamento Compton (ou seção de choque 

diferencial) foi calculada usando a eletrodinâmica quântica por Oskar Klein e Yoshio 

Nishina, e é conhecida como fórmula de Klein- Nishina [LEO, 1987] 

 

                     
𝑑𝜍

 𝑑𝛺
=

𝑟𝑒
2

2

1

 1+𝛾 1−𝑐𝑜𝑠𝜃   2  1 + 𝑐𝑜𝑠2𝜃 +
𝛾2 1−𝑐𝑜𝑠𝜃  2

1+𝛾 1−𝑐𝑜𝑠𝜃  
                        (3.6) 

 

onde 𝑟𝑒  é o raio clássico do  elétron [LEO,1987]. Integrando esta fórmula sobre dΩ, 

encontra-se a probabilidade total de interação por espalhamento Compton: 

 

                𝜍𝑐 = 2𝜋𝑟𝑒
2  

1+𝛾

𝛾2  
2 1+𝛾 

1+2𝛾
−

1

𝛾
𝑙𝑛 1 + 2𝛾  +

1

2𝛾
𝑙𝑛 1 + 2𝛾 −

1+3𝛾

 1+2𝛾 2                  (3.7) 

 

A Figura 3.13 mostra o gráfico da secção de choque de Klein-Nishina, para fótons de  

diferentes energias, (de 1 keV a 10  MeV). Os fótons de alta energia espalham-se para 

frente com ângulos pequenos, enquanto para fótons até 100 keV, por exemplo, todos os 

ângulos são possíveis (a distribuição é mais simétrica, porém é mais provável o 

espalhamento de 0 a 90 graus) [KNOLL, 2000].  

 

 

 
Figura 3.13 Gráfico polar da fórmula de Klein-Nishina representando a probabilidade de fótons incidentes, 

com a energia inicial mostrada, sendo espalhado por um ângulo θ. [KNOLL, 2000]. 
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3.4.3 Espalhamento coerente 

 

A dispersão de Rayleigh é o espalhamento coerente de radiação eletromagnética por 

partículas muito menores ou de tamanho similar ao comprimento de onda dos fótons 

dispersados. Acontece quando a radiação eletromagnética viaja por sólidos e líquidos 

transparentes, mas é observada com maior freqüência nos gases. A intensidade dos fótons 

espalhados depende inversamente da quarta potência do comprimento de onda, relação 

conhecida como Lei de Rayleigh-Jeans. A dispersão de luz por partículas maiores a um 

décimo do comprimento de onda se explica com a teoria de Mie, que é uma explicação mais 

geral da difusão de radiação eletromagnética. Por ela ter uma seção de choque bem menor 

que a seção de choque de absorção fotoelétrica no tema presente, não será tratada. 

 

3.5 Atenuação dos raios X 

 

3.5.1 Coeficiente de atenuação. 

 

Quando um feixe de raios X ou gama atravessa um determinado material com 

energias abaixo de 500 keV, pode ocorrer absorção fotoelétrica ou espalhamento 

Compton, de modo que fótons são removidos do feixe (ou é absorvido completamente ou 

é espalhado da direção inicial do feixe). Quanto maior for a distância seguida pelo feixe 

dentro do material, maior será o número de fótons perdidos, e menor será a intensidade do 

feixe. 

Considere um feixe estreito monoenergético, com um número N de fótons de 

energia hν, que se deslocam paralelamente e incidem de forma perpendicular em um 

material de espessura x. Verifica-se que os fótons podem ser completamente absorvidos no 

material numa única interação, e/ou espalhados da direção do feixe incidente, ou atravessar 

o material sem qualquer perda de energia. 

Supondo que o material tenha uma densidade n de átomos por unidade de 

volume, e sendo A a área do alvo, na espessura dx haverá n∙dx∙A átomos. Se σA for a 

seção de choque total de absorção, a área efetiva apresentada para o feixe de fótons será 

dada por n∙dx∙A∙ σA. Portanto, o número de fótons que interage com o material obedece 

a expressão: 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comprimento_de_onda
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3ton
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Rayleigh-Jeans
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_de_Mie
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                         −
𝑑𝑁

𝑁
=

(𝑛∙𝑑𝑥 ∙𝐴∙𝜍𝐴 )

𝐴
= 𝑛 ∙ 𝑑𝑥 ∙ 𝜍𝐴                                       (3.8) 

 

que depois da integração dará  

 

                                                𝑁 𝑥 = 𝑁0𝑒
−𝑛∙𝜍𝐴 ∙𝑥                                                          (3.9) 

onde 𝑁(𝑥) é o número de fótons que atravessa o material de espessura x e 𝑁0 é o número de 

fótons incidentes.  Designando (n∙ σA) como µ, a eq. 3.9 ficará dada por 

 

                                                         𝑁 𝑥 = 𝑁0𝑒
−𝜇∙𝑥                                                             (3.10)    

 

 

Esta é uma lei de atenuação exponencial.  Por isso, o número de fótons é reduzido 

rapidamente a medida que a espessura do material aumenta. Assim, comparando dois 

meios absorvedores constituídos pelo mesmo material, porém com espessura diferentes, o 

mais espesso será o que reterá um maior número de fótons. 

O número de fótons incidente N0 na material absorvedor é proporcional à 

intensidade I0 de fótons no material. Então a eq. 3.10 é mais comumente escrita da 

seguinte forma: 

 

                                             𝐼 = 𝐼0𝑒
−𝜇∙𝑥                                                           (3.11) 

 

A grandeza µ é denominada de coeficiente de atenuação, e representa a 

probabilidade de interação de um fóton do feixe incidente com o material por unidade de 

espessura. É uma função não somente da energia do fóton, mas também do tipo e 

densidade do material. Por conta da dependência destes parâmetros, em algumas 

aplicações é mais conveniente fazer uso do coeficiente de atenuação de massa, definido 

como 

 

                                             𝜇𝑚 =  
𝜇

𝜌
                                                         (3.12) 

 

onde 𝜌(g/cm3) é a densidade do material. O 𝜇 e o 𝜇𝑚  geralmente são citados na literatura 

em unidades de cm
-1

 e cm
2
/g, respectivamente. 
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3.6 Grandezas e unidades dosimétricas 

 

3.6.1 Exposição (X) 

 

 A exposição é definida como o quociente entre o valor absoluto da carga total de íons 

(dQ) de um dado sinal (positivo ou negativo) produzido num elemento de massa (dm) de ar  

pelo freamento da radiação eletromagnética [ICRP, 60]: 

 

                                                          𝑋 =
𝑑𝑄

𝑑𝑚
                                                              (3.13) 

 

A unidade de exposição no Sistema Internacional de Unidades é o Coulomb por quilograma 

(C/kg), mas a unidade mais usada é o Roentgen (R), onde 1 R = 2,58 ∙ 10
-4

 C/kg. 

 

 

3.6.2 Kerma (K) 

 

 Kerma é derivada da expressão “kinect energy released in material” (energia cinética 

liberada no material) e é definida pelo quociente entre a soma das energias cinéticas iniciais 

de todas as partículas carregadas (𝑑𝐸𝑡𝑟 ) liberadas por partículas não carregadas (fótons ou 

nêutrons) em um elemento de massa (dm) de material [IAEA, 2007] por unidade de massa, ou 

seja 

 

                                                     𝐾 =
𝑑𝐸𝑡𝑟

𝑑𝑚
                                                      (3.14) 

 

A unidade de kerma no SI é J/kg, que recebe o nome especial de Gray (Gy). 

 

3.7 Camada semi-redutora (CSR) 

 

A qualidade (poder de penetração) de um feixe de raios X é descrita pela sua 

distribuição espectral. Geralmente para avaliar a qualidade de um feixe de raios X usa-se a 

medida da camada semi-redutora.  

A primeira camada semi-redutora (1ª CSR) é definida como a espessura de um 

material que atenua o kerma no ar ou a taxa de kerma no ar à metade do valor inicial, que foi 
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medido sem absorvedor. [IAEA, 2007]. Quando o feixe passa através da espessura do 

material correspondente à soma da primeira e segunda camada semi-redutora, a sua 

intensidade é reduzida a um quarto do valor inicial. A segunda camada semi-redutora (2ª 

CSR), para um feixe heterogêneo, é igual a diferença entre a espessura do material que reduz 

a intensidade a um quarto 𝑥1/4 e a 1ª CSR [IAEA, 2007]: 

 

                                        2ª 𝐶𝑆𝑅 =  𝑥1/4 −  1ª 𝐶𝑆𝑅                                         (3.15) 

 

  

A razão entre a 1ª CSR e 2ª CSR é definida como coeficiente de homogeneidade: 

 

                                               ℎ =  
1ª 𝐶𝑆𝑅

2ª 𝐶𝑆𝑅
                                         (3.16) 

 

 O valor de h dá uma indicação da largura do espectro de raios X. Seu valor fica entre 0 

e 1, com o maior valor indicando um espectro mais estreito.O valor típico de h para feixes 

usados em radiologia diagnóstica estão entre 0,7 e 0,9. 

 Para determinar a CSR, geralmente usa-se uma câmara de ionização com dependência 

energética conhecida, dentro da faixa de energias de interesse. A resposta pode ser dada em 

termos da exposição ou kerma no ar. Devem-se usar placas atenuadoras (no caso de tubos de 

raios X usados em radiologia, é conveniente o uso de placas de alumínio) com 99,9% de 

pureza. Para evitar que fótons espalhados atinjam a câmera, a geometria de medida deve ser 

tal que o campo de radiação seja estreito sem deixar de cobrir totalmente o volume ativo da 

câmara de ionização. A medida inicial deve ser feita na ausência de qualquer absorvedor e em 

seguida, acrescenta-se as placas atenuadoras até atingir 50% de redução do valor da radiação 

medida sem absorvedor. Se a 2ª CSR for desejada, a adição de placas deve ser interrompida 

quando for obtida uma redução em torno de 25% do valor inicial do feixe  

 Finalmente, a medida dos valores do kerma (ou exposição) são usados para obter uma 

curva de intensidade em função da espessura do material absorver, em uma escala linear ou 

semi-logarítmica, conforme ilustra a Figura 3.14. Finalmente, os valores da CSR são obtidos 

ou por interpolação linear ou a partir da função de ajuste da curva exponencial. 
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Figura 3.14 Gráficos característicos da atenuação da radiação no material absorvedor. 

 

 

3.7.1 Determinação da filtração inerente do tubo. 

 

 A CSR pode também ser utilizada para determinar a filtração inerente de um 

equipamento de raios X. Como se trata de um material próprio do equipamento de raios X, o 

feixe sempre está atenuado por essa camada. A espessura do material do filtro inerente é 

comparada com a espessura de um filtro de alumínio, necessária para atenuar na mesma 

proporção o feixe, caso o filtro não estivesse presente. A determinação da filtração inerente é 

uma medida de extrema importância, visto que com o envelhecimento do tubo, a filtração 

inerente pode variar ao longo do tempo. De acordo com a norma ISO 4037-1, um tubo de 

raios X cuja filtração inerente supere os 3,5 mm de alumínio, não deve ser mais utilizado.  

 A metodologia para se determinar o valor da filtração inerente encontra-se na norma 

ISO 4037-1. Determina-se a 1ª CSR para um feixe de raios X, a 60 kV, tendo como base a 

seguinte metodologia: 

1.  O detector deve ser colocado a 1 m do foco do tubo de raios X; 

2. Devem ser utilizados dois colimadores de forma a evitar (ou reduzir) a radiação 

dispersa pelos filtros. O segundo colimador deve ser colocado a uma distância de 50 

cm do foco do tubo; 

3. Caso seja utilizada uma câmara de ionização de monitoração, esta deve ser colocada 

entre os dois colimadores seguida das placas atenuadoras de alumínio, para que a 

radiação dispersa nos atenuadores não afete a resposta da câmara de monitoração; 

4. A câmara de ionização utilizada deve ter uma dependência energética conhecida 

dentro da faixa de energias de interesse; 
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5. A curva de atenuação para a radiação a 60 kV é determinada utilizando placas 

atenuadoras de diferentes espessuras colocadas entre os dois colimadores; 

6. Por fim, tendo determinado a 1ª CSR, a filtração inerente é determinada utilizando a 

tabela que relaciona a energia efetiva com CSR para um feixe de 60 kV (ver Apendice 

C). 

7. Caso o valor da filtração inerente seja maior que 3,5 mm de Al, o tubo de raios X não 

deve ser mais utilizado. 

 

3.7.2 Determinação da energia efetiva. 

 

 A partir da determinação da 1ª CSR, é possível fazer uma comparação entre espectros 

de feixes monoenergéticos e os feixes heterogêneos gerados nos tubos de raios X utilizados 

em radiologia diagnóstica. Para isso, é preciso determinar a energia efetiva, a qual é definida 

como a energia de um feixe monoenergético que tem a mesma CSR de um feixe heterogêneo 

[ISO 4037-1, 1996]. 

 Após a determinação da 1ª CSR utilizando algum filtro de determinado material, pode-

se obter o coeficiente de atenuação de massa, µ/ρ, a partir da eq. 3.17 [ATTIX, 1986],  

 

 

                                                       µ/ρ = ln 2/ρCSR                                                       (3.17) 

 

 

onde ρ é a densidade do material (g/cm
3
) utilizado como filtro e CSR (cm). Após o cálculo 

usando a eq. 3.17, em tabelas padrões de coeficiente de atenuação de massa, verifica-se a 

energia efetiva correspondente do feixe de raios X. 

 

3.8 Testes de controle de qualidade do equipamento de raios X. 

 

 Os testes de controle de qualidade têm como objetivo assegurar a confiabilidade do 

desempenho dos equipamentos. A verificação dos equipamentos emissores de raios X faz 

parte de uma das etapas do controle de qualidade em radiologia diagnóstica e são 

recomendados tanto por órgãos nacionais quanto internacionais. No caso específico do 
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presente trabalho, alguns testes foram realizados com o fim verificar a estabilidade dos 

parâmetros do tubo em relação ao painel de comando. 

 

3.8.1 Teste de variação da tensão em função da carga. 

 

 Espera-se que a tensão se mantenha constante independente da corrente que seja 

selecionada no painel de comando. Então, este teste serve para verificar se a tensão do tubo de 

raios X varia quando a corrente é mudada. O nível de tolerância é de ±10% do valor nominal. 

 

3.8.2 Teste de variação da tensão em função do tempo de exposição. 

 

 Outro fator que pode afetar a tensão de saída do tubo de raios X é a variação da tensão 

mantendo fixa a corrente. O nível de tolerância de variação da tensão nessas condições é ±10 

% em relação a tensão nominal. 

 

3.8.3 Teste de exatidão de tensão do tubo. 

 

 Este é um teste que tem como objetivo verificar se o valor de tensão selecionado no 

painel de controle corresponde à tensão de saída do feixe de raios X, mostrado no medidor de 

tensão. O padrão de desempenho estabelece que a tensão medida em relação à tensão nominal 

(tensão selecionada no painel de controle) deve estar dentro de ±10% [ANVISA, 2005].   

 

3.8.4 Teste de exatidão do tempo de exposição. 

 

 Este teste tem a finalidade de verificar se o tempo selecionado no painel de controle 

corresponde ao tempo de disparo do feixe. Neste caso, a variação entre o valor medido e o 

valor nominal não pode ser maior que 10%.  

 

3.8.5 Linearidade da taxa de kerma no ar em função da carga (mAs) 

  

Este teste objetiva verificar a condição de linearidade da câmera de ionização usada 

para a determinação da camada semi-redutora e o coeficiente de homogeneidade do feixe. 

Para isso verifica-se se a variação da taxa de kerma no ar é constante com a mudança da 
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corrente do tubo de raios X. Segundo a portaria 453, são aceitáveis variações máximas de 

20%. 

 

3.9 Características do detector. 

 

 Existem três propriedades principais pelas quais o detector semicondutor pode ser 

caracterizado: a linearidade em energia, a resolução em energia e a eficiência de detecção. 

Como estas qualidades são dependentes da energia da radiação incidente, podem ser 

verificadas mediante o uso de fontes isotópicas. 

 

3.9.1 Calibração em energia 

 

 A linearidade da resposta em energia é uma das características mais desejáveis para 

qualquer detector de fótons. Isto é, a proporcionalidade entre a quantidade de energia 

depositada no detector pelo evento de radiação incidente e a saída da altura de pulsos. Isto 

pode ser verificado a partir do gráfico da energia do fóton incidente de uma fonte conhecida 

em função do canal do pico do centróide em cada espectro. 

 

3.9.2 Resolução em energia 

 

 A resolução em energia de um detector pode ser verificada a partir da largura do pico 

na metade da altura (FWHM-Full Width at Half Maximum) que o detector exibe para uma 

determinada linha de energia. Quanto menor for essa largura, melhor será a habilidade do 

detector em separar duas linhas de energia diferentes. Com uma boa resolução, um pico com 

poucas contagens, concentradas em poucos canais, poderá ser identificado sobre o contínuo 

de bremsstrahlung. O pico de máxima energia de qualquer tipo de detector pode ser 

aproximado por uma curva gaussiana, em que a principal contribuição para o alargamento do 

pico são as flutuações estatísticas no número de portadores de carga, produzidas no detector por 

uma dada deposição de energia e o ruído produzido no processamento do sinal pela eletrônica. 

[KNOLL, 2000]. Tais flutuações podem ser caracterizadas pela estatística de Poisson, onde a 

resolução é relacionada à energia, 𝐸𝛾 , do pico da seguinte forma: 

 

                                                           𝑅 ∝  𝐸𝛾
−1/2                                                                3.17 
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3.9.3 Eficiência de detecção 

 

 A eficiência de detecção pode ser definida como sendo a capacidade do detector em 

produzir um pulso de saída para cada fóton, que interage no volume ativo do detector A 

detecção de ondas eletromagnéticas, como é o caso do presente trabalho, será sempre inferior 

a 100% devido ao fato de que fótons têm um caminho livre médio muito maior que uma 

partícula de radiação que possui massa, podendo passar direto sem interagir no volume ativo 

do detector ou deixar apenas parte da energia depositada. Esse efeito ocorre menos com o 

detector de CdTe visto que ele tem maior Stopping power do que o detector de Si. A Figura 

3.15 pretende esclarecer o que ocorre fisicamente durante as interações.   

 

 

Figura 3.15 Esquema mostrando a interação dos raios X no detector de CdTe utilizado neste trabalho 

(Amptek, Inc). 

 

 Pode-se observar que até que os fótons atinjam o volume ativo precisam ultrapassar 

uma estrutura em camadas. Outros materiais estão fora do caminho do feixe principal, de 

forma que são mais importantes para o espalhamento e interações secundárias. Para um fóton 

incidente na janela do detector, e em seguida propagando-se na direção do volume ativo do 

detector, três eventos podem acontecer:  

 O fóton pode interagir antes de atingir o volume ativo do detector (seta azul). Ele pode 

interagir na janela de Berílio (Be), no material dos contatos, na camada morta ou na 

parte superior do detector. Então estes fótons não vão poder ser detectados. Portanto, 
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as interações nessas camadas são as responsáveis pela baixas eficiências em baixas 

energias. 

 O fóton pode interagir no volume ativo do detector (seta verde) produzindo um sinal. 

Os raios X podem ser completamente absorvidos, contribuindo assim para o fotopico 

ou pico de energia total. Entretanto, em algumas interações (seta rosa), os raios X vão 

espalhar do volume ativo ou criar uma partícula secundária. A conseqüência disto é o 

registro de eventos com energia reduzida.  

 O fóton pode passar através do volume ativo sem interagir (seta verde). Estes fótons 

não serão, portanto, detectados, e a eficiência será baixa em altas energias.  

Por conta da presença de absorvedores na frente do detector, a eficiência de detecção pode 

ser calculada usando a probabilidade de absorção. Cada camada tem densidade, espessura e 

composição específicas. O NIST (National Institute of Standards and Tecnology) fornece o 

cálculo do coeficiente de atenuação de massa (μm) para cada material das camadas em 

energias específicas e em unidades de cm
2
/g. Calcula-se com o coeficiente de atenuação das 

camadas na frente do volume ativo, calculando a probabilidade de absorção ou espalhamento. 

Para cada camada, λ representa a densidade de área, ou seja, a densidade (em g/cm
3
) 

multiplicada pela espessura d. (em cm). Por fim, a eficiência será dada por 

 

 

                    𝜀 𝐸 =  𝑒−(𝜇1 𝐸 𝜆1+𝜇2 𝐸 𝜆2+⋯ )  1 − 𝑒−𝜇𝐶𝑑𝑇𝑒 (𝐸)𝜆𝐶𝑑𝑇𝑒                       (3.18) 

 

 

onde o termo do primeiro colchete é a probabilidade de transmissão através das camadas e o 

segundo colchete é a probabilidade de interação no material do detector. Para o detector usado 

neste trabalho os valores das camadas têm a seguinte espessura: janela de Be (100 μm); 

Contatos (0,2 μm de Pt); Camada morta (0,15 μm de CdTe) e volume ativo (1 mm). Tanto a 

eq. 3.18 quanto o valor das camadas, são fornecidas no site do fabricante do detector 

(http://www.amptek.com/pdf/efficiency.pdf). 

 

 

3.10 Descrição do detector semicondutor e a eletrônica associada. 

 
 

Detectores de telureto de cádmio (CdTe) possuem uma combinação de 

números atômicos relativamente altos (ZCd = 48 e ZTe = 52) com uma banda proibida 
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(gap) de energia para operação à  temperatura ambiente (1,52 eV) [KNOLL, 2000]. A 

probabilidade de absorção fotoelétrica no CdTe é 4-5 vezes maior do que em Ge, e 100 

vezes maior que em Si para radiações típicas de raios X e raios γ. Porém, sua máxima 

eficiência e resolução manifestam-se para a radiação eletromagnética de mais baixa 

energia (raios X e γ de baixa energia). 

Os raios X e γ de baixa energia interagem com os átomos do CdTe, criando 

pares de elétron/buracos (são necessários 4,43 eV de energia para criar um par, à 

temperatura de operação típica do cooler do detector). Dependendo da energia da 

radiação de entrada, a interação é dominada ou pelo efeito fotoelétrico ou pelo 

espalhamento Compton. Evidentemente, a probabilidade do detector de absorver a 

radiação incidente, e criar pares de elétron-buraco aumenta com a espessura do CdTe 

[KNOLL, 2000]. 

A combinação dos números atômicos do cádmio (48) e do telúrio (52) 

proporcionam uma maior chance de interação por efeito fotoelétrico se comparada com 

o efeito Compton na faixa até os 200 keV, como mostra a Figura 3.16. Para este tipo de 

detectores a relação Pico-Compton é em geral, melhor que a de um Si-pin ou um 

Germânio. 

 

 

 
Figura 3.16 Probabilidade de interação no CdTe em função da energia do fóton incidente.[LIMOUSIN, 2003]. 

 

3.11 Princípio de operação dos detectores do CdTe 

 

Quando uma partícula ionizante penetra no volume ativo do detector ela produz 

um número de pares de elétron-buraco ao longo do seu trajeto no interior do material. A 

quantidade de pares de elétron-buraco produzida é proporcional a energia da radiação 

incidente: quando a energia E0 é depositada, ela produzirá N0 = E0/εpar portadores de carga, 

onde εpar é a energia necessária para formar um par. Por outro lado, como em qualquer 
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semicondutor, há certa chance que esses portadores de carga se recombinem. Para evitar 

isso, um campo elétrico é aplicado, fazendo com que os elétrons se desloquem para o 

ânodo e os buracos para o cátodo. A Figura 3.17 ilustra o processo todo, juntamente com 

o diagrama esquemático do detector e a eletrônica associada. Na seqüência, a carga 

coletada pelos eletrodos produz um pulso de corrente I(t) que equivale à carga total gerada 

pela radiação incidente (pelo fóton) no detector. O pulso é amplificado em um pré-

amplificador sensível à carga, para depois ser tratado no amplificador, que também atua 

como formador de pulsos, e seja analisado em um multicanal. 

 

 
 

Figura 3.17 Processo de formação do sinal e diagrama esquemático do detector de CdTe e a  

eletrônica associada. As saídas típicas e cada estágio no processo eletrônico estão esquematizados na parte 

de baixo [REDUS, 2010]. 

 

Em um detector ideal, cada fóton de uma energia específica deverá interagir e 

produzir um pulso de corrente exatamente igual à amplitude da corrente induzida pela 

radiação incidente. Para uma fonte monoenergética, todas as contagens seriam acumuladas 

em um único canal, e a taxa de contagem seria igual à taxa de fótons incidentes, se a 

eficiência fosse de 100%. No entanto, não é isso o que acontece na prática.  

Durante a operação de um detector real, alguns fótons não interagem totalmente, 

porque escapam do detector, ou porque depositam apenas uma porção da energia no volume 

ativo, levando a eventos de coleção incompleta da carga. Estes eventos afetam a resolução 

energética do detector. Visto, então, que na espectrometria o objetivo preponderante é medir 

a energia da radiação, a resolução é um dos fatores mais importantes a se considerar num 

espectrômetro.  

São vários os fatores que limitam e afetam a resolução em energia do sistema. Entre 
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eles podemos citar: 

Limitação estatística: Acontece quando existe um desvio da estatística de Poisson nos 

processos de coleção de portadores de carga. Isso se deve a correlações entre os múltiplos 

eventos que ocorrem durante o processo de interação e perda de energia. Para compensar 

esse desvio, se introduz um fator chamado Fator de Fano, cuja definição é a relação entre a 

variância do número médio de portadores de carga observado, e variância esperada no limite 

poissônico. 

Ruído no pré-amplificador: As fontes de ruído no pré-amplificador vão desde o ruído 

térmico no FET, ao ruído na resistência de realimentação, ou devido à flutuações nos 

materiais dielétricos. 

Perdas de cargas: Estas se devem a perdas de portadores de carga no material por 

armadilhas na estrutura, a qual afeta, além da resolução do detector, a linearidade do 

espectrômetro. Este fator é o “Calcanhar de Aquiles” do CdTe, porque em certas condições 

de operação, se manifesta o chamado fenômeno de polarização, que leva a um decremento 

da taxa de contas integrada no tempo, e da eficiência de coleção da carga. Essa polarização 

refere-se à captura de elétrons por armadilhas mais internas dentro do material, que conduz 

diretamente à diminuição gradual da espessura efetiva da região de empobrecimento de 

cargas do semicondutor, não só a interferência durante a coleta de portadores de carga. 

Efeitos de taxas de contagem: este fator degrada a resolução devido às limitações do 

espectrômetro no processamento de eventos, o que incide na taxa de contagem. Provém 

disto o empilhamento de pulsos (pile-up) ou desvio de linha de base. O empilhamento de 

pulsos ocorre quando pulsos chegam no amplificador enquanto um outro pulso está sendo 

processado. A amplitude do pico formado é medida em relação à sua linha de base. Devido 

às altas taxas de contagem pode ocorrer flutuações na linha de base, resultando numa 

amplitude incorreta. 

 Ruídos nos módulos de amplificação: ruídos térmicos e flutuações nos componentes 

eletrônicos. 

Como será visto mais adiante, o processador de pulso digital propõe meios de 

corrigir, ou mesmo anular alguns desses fatores, como empilhamento de pulsos, ou a perda 

de carga, por exemplo. 
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3.12 Processamentos do sinal 

 

 Para processar todos os pulsos a fim de se obter o espectro do tubo de raios X, usa- se 

um processador de pulsos digital modelo PX4, fabricado pela empresa Amptek.  

 

 

Figura 3.18 Detector XR-100T-CdTe e interfase eletrônica (MCA e processador PX4) para obtenção do 

espectro [Amptek, Inc]. 

 

O PX4 é um componente completo da cadeia de processamento do sinal, no sistema 

de instrumentação nuclear. A entrada deste bloco é a saída do pré-amplificador sensível a 

carga. Este tem a função de digitalizar a saída do pré-amplificador, aplicar um 

processamento digital em tempo real, detectar a amplitude do pico, e acumular este valor em 

um histograma de memória que gera o espectro diferencial de altura de pulsos por energia. 

Estando ligado a um PC, o PX4 serve de interface entre o detector de CdTe e o usuário. 

Fora deste bloco o espectrômetro só precisaria de: 

 O detector, 

 Pré-amplificador 

 PC 

 Software para comunicação 

 Fonte de baixa voltagem (alimentação) 

 

Figura 3.19 Diagrama mostrando a interface entre a eletrônica e o usuário 
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O PX4 substitui muitos componentes diferentes de um sistema de instrumentação 

nuclear tradicional: o amplificador conformador de pulsos, o analisador multicanal (MCA), 

e as fontes de alta tensão (HV). Assim como vários circuitos lógicos auxiliares, este bloco 

inclui a possibilidade de outras opções de configuração, que os sistemas tradicionais não 

incluem. Por exemplo: o sistema oferece a possibilidade de fixar diferentes tempos de 

conformação de pulsos, chamados de peaking (shaping) time settings. 

 

O PX4 tem duas seções principais: 

 Um processador de pulsos. 

 Fontes de alimentação com três sub-blocos principais. 

 

Pela importância na compreensão da obtenção do espectro, serão explicadas só as 

funções do processador de pulsos. 

 

3.12.1 Funções do processador de pulsos: 

 

 Pré-filtro analógico: Prepara o sinal que sai do pré-amplificador para uma 

exata digitalização, executando alguma filtragem, e aplicando algumas 

funções de conformação de pulsos para otimizar a digitalização. De modo que 

entre suas funções esta aplicar um ganho apropriado, compensar e inverter (se 

necessário), usando o intervalo dinâmico do ADC (conversor analógico 

digital). 

 ADC: Digitaliza a saída do pré-filtro analógico a uma taxa de 20 MHz para 

ser enviada em tempo real ao conformador digital de pulsos. 

 Conformador de pulsos digital (DPS): O pulso formado no ADC é uma 

entidade puramente digital que deve ser encaminhada às vezes para o DAC 

(seletor de pulsos lógicos), que constitui uma unidade lógica para diagnóstico 

porque pode selecionar pulsos, segundo a forma, ou se não for necessário, 

então tem a função de enviar o pulso a um circuito que detecta o pico dentre 

do próprio conformador digital de pulsos. O valor do pico de cada pulso 

(grandeza digital simples) é a saída Primária do Conformador de Pulsos.  

Como resultado deste processo, o conformador de pulsos processa internamente, duas 

formas de pulsos diferentes:  
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Figura 3.20 Diagrama mostrando os componentes internos do PX4. 
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a) um sinal primário otimizado para obter a melhor relação sinal ruído (pulso 

lento), e  

b) um sinal de mais curta duração chamado de pulso rápido.  

Estes dois passos no processamento dos pulsos são executados por dois circuitos que possuem 

diferentes tempos mortos. O circuito rápido tem 400 ns de tempo morto, e o circuito ou canal 

lento, com duas opções de tempo morto, a depender se o circuito que detecta o empilhamento 

de pulsos (PUR) estiver ou não habilitado (Manual do PX4). 

 

 

Figura 3.21 Diagrama mostrando os dois circuitos auxiliares do DAC (Digital pulse shaper) 

 

 Seletor de pulsos lógicos: Às vezes no canal lento não é possível fazer uma 

medida exata da altura de um pulso, então a unidade lógica do seletor de 

pulsos (chamado PUR- rejeito de empilhamento), se habilitada, rejeita o sinal. 

Acontece que há pulsos que chegam simultaneamente, e dariam uma distorção 

no espectro, assim o canal rápido por ter constante de tempo bem menor, pode 

analisar e enviar ao PUR para rejeitar, pulsos que cheguem sobrepostos no 

canal lento. Os pulsos diretamente contados no canal rápido são usados para 

reportar a taxa de contagem que entra ao processador de pulsos (chamada de 

contagens de entrada), que pode ser bem diferente da taxa de contagem dos 

pulsos escolhidos para conformar o espectro (chamada de contagens totais). 

Nesta unidade lógica também se inclui o discriminador de tempo de subida 

(RTD) que permite rejeitar do canal lento, pulsos cuja borda de subida seja 

muito longa, incidindo em uma determinação errônea da energia. É bom 

salientar que cada um destes critérios de seleção podem ser habilitados ou 

não, mas todos possuem um amplo intervalo de valores que possibilitam 
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otimizar (ou não), a eletrônica para a coleção do espectro. 

 Histograma de memória: Opera em dois modos: como um MCA (analisador 

multicanal) tradicional, onde cada canal representa energia contra voltagem, 

ou também em modo MCS (Multichannel scaler), onde cada canal representa 

tempo contra voltagem. 

 Interface: Inclui hardware e software para permitir a relação entre as unidades 

da eletrônica e o usuário. Como alguns parâmetros de saída do software ou de 

entrada para a eletrônica são importantes para configurar o sistema e depurá-

lo, serão comentados nos materiais e métodos. 

 

3.12.2 Tempo morto declarado no software: 

 

Como a radiação interage com o detector em intervalos aleatórios, é possível que 

duas interações estejam acontecendo dentro do tempo de processamento do canal lento. 

Com baixas taxas de contagem, isso ocorrerá ocasionalmente, porém outras vezes temos 

altas taxas de contagem, porque a aplicação especifica gere elas, ou porque precisemos de 

contagem alta para minimizar o tempo de aquisição de dados. Nessas condições existe alta 

chance de que dois ou mais pulsos se sobreponham no canal lento, e apenas um pulso seja 

registrado, ao invés de dois. Então, o pico detectado terá uma amplitude incorreta. Para 

resolver isso, o canal rápido opera com um tempo morto de 0,4 µs. Os pulsos só se 

sobrepõem no canal lento, mas no canal rápido são rejeitados do espectro para evitar 

distorções. Se a rejeição de empilhamento (PUR) estiver habilitado, isto sempre poderá ser 

feito. 

Contudo, não é possível controlar o que esta fazendo cada canal se o espectrômetro 

está operando em modo MCA. Para isso, a interfase com a eletrônica registra um chamado 

TM (tempo morto), que permite ao espectrometrista ter uma idéia de quanto eficiente está 

sendo o detector para resolver pulsos temporalmente. Este tempo morto é dado por: 

 

                                          𝑇𝑀 % =  1 −
𝑁𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑁𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔
 ∙ 100                                      (3.19) 

 

onde 𝑁𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  = taxa de contagem medida no circuito lento 

        𝑁𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔  = taxa de contagem medida no circuito rápido 
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CAPÍTULO 4 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 Equipamento de Raios X 

 

 Para realizar medições dos espectros na faixa de radiologia diagnóstica (50 – 120 kV), 

foi utilizado um tubo de raios X modelo RC 300 D da Salgado & Hermann, com fonte de 

alimentação bifásica, tensão que pode variar de 40 a 120 kV, e ânodo giratório com alvo de 

tungstênio, com 17,5
o 

de inclinação tanto para foco grosso quanto para foco fino. A corrente 

anódica pode ser variada de 50 a 300 mA, e tempo de exposição que pode ser selecionado em 

21 passos de 0,01 a 4,0 s. A Figura 4.1 mostra o painel de comando com suas principais 

especificações. 

 

 

Figura 4.1 Painel de comando do tubo de raios X 

 

 

4.2 Equipamento de medição de kVp e de dosimetria 

 

 Para avaliar as condições de estabilidade do equipamento de raios X, foi utilizado um 

medidor não invasivo de tensão modelo 4000M+ da Victoreen e uma câmara de ionização 

cilíndrica de 6 cm
3
 de volume, associada a um pré-amplificador modelo 9060 e a um 

eletrômetro modelo 9015, fabricados pela Radcal Corporation. A Figura 4.2 mostra o 

medidor de tensão e a câmara de ionização. 

 

Indicador de tensão 

Display de mAs 

Seletor de tempo 

Seletor de corrente 

Seletores de tensão 

Compensador 

de tensão 

Indicador de corrente 
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Figura 4.2 Câmara de ionização e medidor de tensão não invasivo usados neste trabalho. 

 

O medidor de tensão não invasivo é basicamente um par de fotodiodos de CsI 

sobrepostos, com filtros diferentes, convenientemente escolhidos para responder a uma 

determinada faixa de tensão (por exemplo, W/Al para faixa de 27 a 155 kVp). Depois que o 

feixe de radiação passa através dos filtros, cada diodo produz uma corrente elétrica diferente, 

a depender da atenuação provocada pelos filtros. O quociente entre os sinais detectados pelos 

fotodiodos é então utilizado para a medida da tensão (kVp) do equipamento de raios X.  

Por outro lado, a câmara de ionização é usada para medir a taxa de Kerma e 

determinar a camada semi-redutora. Quando o feixe de radiação passa através do gás, são 

produzidos íons, os quais são coletados por eletrodos conectados ao um eletrômetro, cuja 

função é analisar os pulsos de diferentes amplitudes. A leitura pode ser dada em termos da 

kerma no ar (Gy) ou em termos de exposição (R).  

 

4.3 Construção do colimador para o detector 

 

 O detector utilizado neste trabalho é o modelo XR-100T-CdTe do tipo diodo Schottky, 

desenvolvido pela empresa Amptek Inc, possui apenas 9 mm
2
 de área por 1 m de espessura. O 

detector está localizado logo depois de uma janela de Be de 100 μm de espessura, e montado 

sobre um refrigerador termoelétrico (célula Peltier), como pode ser visualizado na Figura 4.3. 

O sistema de refrigeração (cooler) mantém a temperatura em torno de -30ºC, tanto do detector 

quanto do transistor de efeito de campo (FET) para um circuito integrado pré-amplificador 

sensível a carga. A fim de reduzir ao máximo a corrente de fuga, um capacitor e parte da 

malha de realimentação de corrente associado ao pré-amplificador, são também colocados no 

mesmo substrato do detector e do pré-amplificador. O monitoramento é feito por um circuito 

integrado sensível a temperatura. 

Se um detector semicondutor é exposto a altas taxas de fluxo em geometria de feixe 

direto, podem acontecer danos permanentes e/ou temporários. Estes danos afetarão 
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invariavelmente a resolução do detector, o qual inviabilizará a função que ele tem na cadeia 

espectrométrica. Porém, é importante estimar o conjunto de possibilidades que permitiriam 

realizar uma medida direta do espectro proveniente de um tubo de raios X, porque isto 

diminui o volume de dados coletados, fundamentalmente processados, e o espectro real 

resulta bem mais parecido ao espectro medido.  

 

 

Figura 4.3 Detector e componentes associados 

 

Supõe-se que o detector pode ser colocado a uma distância de pelo menos 1,5 m do 

ponto focal do tubo de raios X, como será descrito em detalhe mais a frente. Porém, 

considerando que o tubo de raios X, objeto de estudo admite correntes nominais de até 300 

mA, e que fluxos muito intensos podem dificultar o processamento do sinal na eletrônica 

associada ao detector, dado que em condições extremas, podem se induzir correntes no FET 

do pré-amplificador sensível à carga, superiores as permitidas no desenho, seria necessário 

antepor a este detector, um colimador que permita a medida direta desse espectro. 

Desse modo, foi necessário inicialmente construir um colimador para este detector, 

que garanta suficiente estatística, mas não degrade a resolução do mesmo e simultaneamente 

o proteja.  

Visando este propósito, foi suposto um colimador com dimensões e características 

similares aos fornecidos pelo fabricante. Foram executadas diferentes simulações do 

transporte de fótons entre a fonte de bremsstrahlung e o detector, usando o código MCNPX, 

versão 2.6, para verificar as intensidades induzidas neste material, considerando as bases de 

desenho, explicadas em 4.3.1. O observável procurado no arquivo de saída da simulação foi 

o espectro de altura de pulsos num detector de CdTe nas condições de irradiação direta. 
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4.3.1 Bases para o desenho do colimador: 

 

 

Trata-se de saber qual é a energia que pode ser depositada no detector por fóton 

emitido na fonte, sem produzir danos, ou pelo menos respeitando que a corrente no FET do 

pré- amplificador não supere 1µA, conforme recomendado pelo fabricante.  

Isto é: a intensidade máxima de corrente no FET, ou em correspondência, o número 

de portadores de carga que por segundo transitam no FET deverá ser: 

 

     1µA/qe = 10
-6 

[C/s]
 
/1,6 x 10

-19 
[C] = 6,25 x 10

12 
e/s                            (4.1) 

 

Supõe-se que esses portadores de carga são, em primeira aproximação, iguais ao 

número de pares elétron-buraco por unidade de tempo (s) que estariam sendo formados 

no detector, em que: 

Ne-b = o número de pares elétrons-buraco,  

 = energia necessária para formar um par elétron-buraco no CdTe (4,43 eV) 

E dep. = a energia depos i tada no detector  

 

Então:  

 

Ne-b = E dep=28∙10
12 

eV/s, deve ser a energia depositada por unidade de tempo, 

segundo dados do fabricante. 

Sendo assim, o problema para a determinação da espessura do material do colimador 

e na estimativa do tamanho do furo se reduz a desenhar um atenuador que permita colimar, 

respeitando as condições especificadas pelo fabricante, supondo o detector localizado na 

frente de um feixe de bremsstrahlung (raios X de espectro continuo), gerado num alvo de 

Tungstênio (W), onde incidem elétrons com uma energia máxima de, por exemplo, 150 keV.  

A grandeza energia depositada num detector pode ser estimada usando-se o código de 

transporte de partículas MCNP4X. O arquivo de entrada deste código precisa de uma 

descrição dos parâmetros do feixe (fonte de radiação, energia, geometria e dados dos 

materiais do alvo), além da geometria de irradiação do detector (distância fonte-detector, 

dimensões dos materiais interpostos entre o feixe e o detector (colimador no caso), assim 

como a caracterização do próprio detector (dados do CdTe e da janela de Be). Também, é 

necessário especificar o observável que se deseja obter depois de transportar as partículas até 

que elas depositem sua energia no detector. A saída que resulta de nosso interesse chama-se 

Tally *F8. Porém, ela dá a energia depositada num detector virtual pontual, por fóton 
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emitido na fonte. De forma tal que, para comparar com a condição do fabricante, essa 

tally deve ser corrigida pelo número total de fótons emitidos pela fonte, e isso evidentemente 

depende da corrente nominal aplicada ao tubo. 

Para estimar o número total de fótons emitidos pela fonte, somaram-se as 

intensidades obtidas com o código SP-78[CRANLEY, K. et al, 1997], quando gerado um 

espectro de raios X em um alvo de tungstênio, a uma distância de 750 mm do ponto focal, 

sem filtragem adicional de alumínio, se aplicada uma voltagem nominal de 150 kV. A 

resultante dessa integral dá o número de fótons que por mm
2
 e por mAs foram produzidos 

por essa fonte, nas condições descritas acima. A  soma, chamada de S, resultou igual a 1,3 

10
7 

[fótons/mAs.mm
2
]. 

Para facilitar a simulação, então no MCNPX foi suposta uma fonte plana de raios X, 

situada a 250 mm da superfície frontal de um colimador, que blinda um detector de 

CdTe. Essa fonte de bremsstrahlung tem uma área de πr
2
=7,06 cm

2 
(onde foi 

considerado  r=1,5 cm, de forma tal que coincida com o raio da secção transversal do 

colimador de aço inoxidável, proposto inicialmente com diferentes diâmetros de furo). A 

distribuição de intensidades por intervalo de energia, necessária para definir a fonte foi 

obtida do código SP 78, nas condições já referidas no parágrafo anterior. 

O produto de número de fótons que por mm
2
 e por mAs que foram produzidos por 

essa fonte virtual, vezes a área dessa fonte, vezes a corrente nominal do tubo, dá a 

intensidade total de fótons emitidos por essa fonte a 750 mm do ponto focal. Este valor 

chamado, Stotal = 9,2.10
9
 [fotons/mA.s].Inominal, descreve a fonte plana suposta no MCNPX. 

Com este valor e diferentes correntes nominais estimou-se, por aproximações sucessivas a 

espessura de aço inoxidável necessária para proteger o detector, e simultaneamente, o 

diâmetro do furo que permite a colimação do feixe visando obter uma boa estatística do 

processo de medida direta do espectro. 

  Na Figura 4.4 está representa a geometria usada no MCNP4X para fazer os cálculos: 
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Figura 4.4 Esquema gerado no MCNPX da geometria de colimação para o feixe de Raios X. A 

ilustração no lado esquerdo refere-se à configuração de incidência do feixe sem colimador, e a da 

direita com colimador. 

 

Como resultado dos cálculos, construiu-se um colimador de aço inoxidável (ver Figura 

4.5), adequado a nossos propósitos, resolvendo assim o problema de não contar com um 

disponibilizado pelo fabricante do detector. O colimador foi construído na oficina mecânica 

do Laboratório do Acelerador Linear do IFUSP, sem custo algum para a UESC. 

 

 

               

Figura 4.5 Colimador de aço inoxidável construído para fins de redução do fluxo de fótons de raios X 

que incidem no detector. 

 

A Figura 5.11 no capítulo de resultados mostra o espectro de altura de pulsos obtido 

para uma corrente de 50 mA. 
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4.4 Condições de estabilidade do feixe de raios X 
 

Antes de proceder às medidas espectrométricas, foi realizado um estudo, com a 

finalidade de avaliar as condições de estabilidade do equipamento de raios X utilizado neste 

trabalho. Para isso foram usados os equipamentos descritos na seção 4.2. 

 

4.4.1Teste de variação da tensão em função da carga 

 

 É bastante comum achar variações da tensão do tubo em função de diferentes 

parâmetros, convenientemente selecionados no painel de comando do equipamento. Para isto 

foram feitas medidas a fim de verificar o comportamento da tensão do tubo em função da 

carga (mAs). Para compor a carga, a corrente de 300 mA a qual é a máxima no painel de 

comando, não foi utilizada, visto que não é uma corrente de uso comum em exames de 

radiodiagnóstico médico. Para o estudo foram então usadas 50, 100 e 200 mA, e os valores 

para o tempo de exposição foram 0,4 s, 0,6 s 1,0 s e 2,0 s. Para o teste, foram escolhidos 

quatros valores de tensão nominal: 50 kV, 60 kV, 80 kV e 100 kV. Para fazer as medições de 

kVp, foi utilizado o medidor de tensão não invasivo Victoreen 4000M+. Seguindo as 

recomendações do fabricante, o medidor de tensão foi colocado sobre a mesa de exames, 

numa distância foco-detector de 66 cm. O equipamento de raios X possuiu um obturador, o 

qual pode ser convenientemente ajustado de forma a limitar o campo do feixe de radiação. 

Também conta com uma lâmpada interna que possibilita visualizar o tamanho do campo na 

distância desejada. Assim, o campo foi limitado com o feixe de luz formando um retângulo 

com as mesmas dimensões da superfície do detector. A Figura 4.6 mostra o arranjo 

experimental utilizado neste teste. 

 

Figura 4.6 Arranjo experimental usado na verificação do comportamento da tensão do tubo de raios X. 
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4.4.2 Teste variação da tensão em função do tempo de exposição 

 

 Além da carga, outro valor que pode modificar a tensão é o tempo de exposição. Para 

esta medida foi utilizado, novamente, o medidor Victoreen 4000M+, o qual, além de medir o 

valor da tensão do tubo, serve para verificar o do tempo de exposição. Para realizar as 

medidas, o tempo de exposição no painel de comando foi variado de 0,1 até 2,0 s, combinados 

com toda a faixa de corrente disponível no painel. O arranjo experimental utilizado neste teste 

foi o mesmo mostrado na Figura 4.6. 

 

4.4.3 Teste de exatidão da tensão do tubo 

 

O teste de exatidão da tensão do tubo tem a finalidade de verificar se a tensão nominal 

(selecionada no painel de comando do tubo) e o valor da tensão de saída do feixe são 

correspondentes. Foi utilizado o medidor não invasivo seguindo os mesmos procedimentos 

adotados nas seções acima. A tensão do tubo foi variada de 50 a 100 kV, com as cargas de 50, 

100 e 200 mAs. Para compor a carga, as correntes utilizadas foram 50 mA, 100mA e 200 mA, 

enquanto o tempo de exposição permaneceu fixo em 1,0 s.  

 

4.4.4 Teste de exatidão do tempo de exposição. 

 

O teste de exatidão do tempo de exposição serve para verificar se o valor do tempo de 

exposição selecionado no painel de comando do tubo de raios X corresponde ao tempo de 

disparo do feixe. As medidas foram realizadas variando o tempo de exposição. Para realizar 

esta medida, é conveniente que a carga permaneça constante. Neste sentido, a carga escolhida 

foi 30 mAs por ser esta a carga que oferece um maior número de combinações de corrente e 

tempo de exposição. A tensão foi variada de 50 a 100 kV. Para visualizar as medidas, foi 

utilizado o medidor não invasivo Victoreen 4000M+. O arranjo experimental desta medida 

está mostrado na Figura 4.6. 

 

4.4.5 Linearidade da resposta da câmara de ionização. 

 

 Este teste teve a finalidade de verificar o grau de confiabilidade das medidas da 

câmara de ionização usada nas medidas de camada semi-redutora, cujos procedimentos de 
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medida serão descritos na seção a seguir. Conforme estabelece a Portaria 453, o desvio 

(diferença entre duas taxas de kerma no ar expressas em mGy/mAs) deve ser inferior a 20% 

do valor médio para todas as combinações de tempo e corrente comumente utilizados. Para 

realizar o teste, foi utilizada a câmara de ionização cilíndrica descrita na seção 4.2, colocada 

diretamente no feixe de raios X, a uma distância do foco do tubo de 100 cm. As tensões 

escolhidas foram 50, 60 80 e 100 kV, enquanto as correntes nominais foram 50, 100 e 200 

mA. Os valores de tempo de exposição utilizados foram 0,4 s, 0,6 s 1s e 2 s.  

 

4.5 Determinação da camada semi-redutora. 

 

 A camada semi-redutora foi medida a fim de verificar a filtração inerente do tubo de 

raios X utilizado neste trabalho, bem como para determinar a energia efetiva e o coeficiente 

de homogeneidade de alguns feixes que foram selecionados para caracterizar o tubo. As 

camadas semi-redutoras foram obtidas a partir da medição da taxa de Kerma utilizando a 

câmara de ionização de 6 cm³ de volume sensível, posicionada a 1,0 m do ponto focal. O 

arranjo utilizado nas medidas está mostrado na Figura 4.7. 

 

 

Figura 4.7 Arranjo experimental para obtenção das camadas semi-redutoras. 1) Tubo de raios X. 2) Colimador 

do tubo de raios X. 3) Placas de alumínio. 4) Câmara de ionização 

 

 

Para que o feixe de radiação cobrisse ou se limitasse à câmara de ionização, o 

colimador do tubo foi ajustado com uma abertura de aproximadamente 3,0 cm
2
. Foram usadas 

placas de alumínio com 99,9% de pureza, com espessuras de 0,3; 1,0; e 2,3 mm (contando 

com 2 placas de cada, para um total de 6 placas disponíveis). Estas placas foram posicionadas 

numa distância em relação ao foco de 50 cm. A primeira medida foi feita sem filtração 
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adicional e logo em seguida, foram sendo adicionadas as placas até que a intensidade inicial 

se reduzisse a um valor em torno da metade de seu valor original, obtendo assim, a 1ª CSR. 

Posteriormente, foram sendo adicionadas mais placas até que a intensidade inicial se reduzisse 

a 1/4 do seu valor inicial, a fim de ser obtido valor da 2ª CSR. Foram medidas as camadas 

semi-redutoras para as tensões 50, 60, 80, e 100 kV.  

 A camada semi-redutora medida com a tensão de 60 kV foi utilizada para determinar a 

filtração inerente do tubo. Para tanto, foi utilizada a tabela (Anexo C) fornecida pela norma 

ISO 4037-1, na qual se estabelece uma relação entre a filtração inerente com a espessura da 

camada semi-redutora medida com tensão nominal de 60 kV. Como o valor da CSR medida 

com o potencial de 60 kV não se encontrava na tabela, uma alternativa para encontrar o valor 

correspondente à CSR, foi gerar um gráfico com os dados da tabela. Assim, a partir da função 

de ajuste determinou-se a filtração inerente.  

 A energia efetiva de um feixe de raios X de diagnóstico está relacionada a região mais 

intensa do espectro, ou seja, onde se encontra o maior número de fótons de raios X. Para 

determinar a energia efetiva de cada feixe de raios X selecionado, utilizou-se a medida da 1ª 

CSR. A partir do valor da 1ª CSR, calculou-se o valor do coeficiente de atenuação de massa e 

em seguida, o resultado foi comparado com os valores de coeficientes de atenuação de feixes 

monoenergéticos atenuados em filtro de Al. A Tabela usada para efetuar a comparação (que 

se encontra no Anexo C) foi encontrada no site do NIST 

(http://physics.nist.gov/PhysRefData/FFast/html/form.html). Cada coeficiente dos feixes 

monoenergéticos está relacionado com uma energia correspondente, a qual representa a 

energia efetiva procurada do feixe de raios X. Visto que a o coeficiente encontrado a partir da 

medida da camada semi-redutora não se encontrava na Tabela, os dados da mesma foram 

utilizados para obter um gráfico relacionando o coeficiente de atenuação de massa em função 

da energia. Portanto, a função de ajuste foi usada para determinar a energia efetiva dos feixes 

  A partir da determinação da 2ª CSR, pode-se obter o valor do coeficiente de 

homogeneidade dos feixes do tubo escolhidos.  

 

4.6 Caracterização do espectrômetro 

 

4.6.1 Calibração em energia  

 
Para obter a reta de calibração do espectrômetro e verificar a resolução em energia 

para algumas linhas de emissão encontradas no manual do fabricante, além de determinar a 

eficiência do detector, foram utilizadas as fontes radioativas descritas na Tabela 4.1. Estas 
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fontes foram selecionadas nos testes experimentais porque possuem picos de energia na faixa 

de energia de interesse no trabalho. 

 

Tabela 4.1 – Características das fontes radioativas utilizadas na calibração do espectrômetro. 

Fonte Energias (keV) A0 (kBq) Data de Calibração Meia-Vida A (kBq) 

109
Cd 22,1 

24,9 

44, 403 13/08/2009 462 ± 1,2 d 15,183 

241
Am 13,93 

17,77 

20,88 

26,34 

462,765 13/08/2009 432,6 ± 0,6 a 461,286 

57
Co 14,4 

122 

397,275 13/08/2009 271,8 ± 0,05 d 62,204 

133
Ba 30,85 

34,96 

485,396 13/08/2009 10,54 ± 0,006 a 398,385 

Fonte: Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD). 

As fontes foram colocadas na frente do detector, a uma distância de 2 cm. O 

espectro da fonte de 
241

Am foi medido com o tempo de 5 minutos, o espectro da fonte de 

109
Cd em 60 minutos, o espectro do 

57
Co em 30 minutos e o espectro da fonte 

133
Ba em 5 

minutos. Para todas as fontes o tempo do pico (peaking time) foi de 3,2 μs. Os espectros das 

fontes se encontram no anexo C. Cada ganho selecionado no espectrômetro deve ter uma reta 

de calibração em energia diferente. Como os espectros do tubo de raios X foram medidos 

com ganhos diferentes, foi necessário obter retas de calibração em energia para cada ganho 

correspondente. O eixo horizontal do software onde são visualizadas as medidas dos 

espectros é calibrado em canais. A partir dos coeficientes da reta, podem-se converter os 

canais do espectro de feixes de raios X em energia, por meio da equação da reta y = a + bx, 

onde y = energia e x = canais. Na figura 4.8 podem ser visualizados dois exemplos de retas de 

calibração para dois dos ganhos usados neste trabalho. Como pode ser observado na figura, o 

espectrômetro apresenta linearidade na resposta. 



52 

 

0 100 200 300 400 500

0

50

100

150
 Ganho 14,27

 Reta de Calibração

E
n

e
rg

ia
 (

k
e

V
)

Canal

 

(A) 

0 100 200 300 400 500 600

0

50

100

150
 Ganho 20,90

 Reta de Calibração

E
n

e
rg

ia
(k

e
V

)

Canal

 

(B) 

Figura 4.8 Exemplos de retas de calibração usadas para calibrar em energia o espectrômetro. (A) Representa a 

reta de calibração para o ganho 14,27 e (B) representa a reta de calibração para o ganho de 20,90. 

 

  



53 

 

4.6.2 Resolução em energia. 

 

A resolução em energia do espectrômetro foi verificada comparando a largura na 

metade da altura (FWHM) do pico de máxima energia das fontes com os dados reportados 

pelo fabricante no manual do detector. O valor da resolução é facilmente determinado a 

partir da leitura no software, quando a área abaixo do pico de interesse é selecionada. A 

Tabela 4.2 mostra uma comparação da resolução reportada pelo fabricante do espectrômetro e 

a grandeza determinada neste trabalho. A partir dos dados da tabela, pode notar que há uma 

boa relação entre os valores de eficiência medidos pelo detector utilizado neste trabalho, e a 

indicação do fabricante. Como os valores reportados pelo fabricante são ideais, o bom acordo 

entre os valores revela uma boa resolução do detector usado neste trabalho. 

 

Tabela 4.2 Comparação entre a resolução em energia dos picos de interesse referidos pelo fabricante e 

os coletados neste trabalho. 

Isótopo Energia (keV) FWHM (keV) FWHM (keV) de 

referência  

    

241
Am 59,54 0,64 0,60 

109
Cd 22,10 0,49 0,43 

57
Co 122,00 1,41 1,35 

 

 

4.6.3 Eficiência em detecção 

 

 A eficiência de detecção do espectrômetro foi determinada a partir da eq. 3.18 que foi 

explicada na seção 3.9 da fundamentação teórica. Para isso, foram usados alguns picos das 

fontes de calibração. Como inclui a probabilidade de atenuação de todos os elementos 

antepostos ao detector, além da atenuação no próprio detector, os coeficientes de atenuação de 

massa foram conseguidos no site do NIST. Na Figura 4.9 pode ser visualizada a curva de 

eficiência ajustada às medidas experimentais usando o método dos mínimos quadrados. A 

curva de ajuste foi determinada usando o programa “curve expert1.4”, disponível na internet 

(http://www.curveexpert.net/curveexpert-basic/). Na Figura 4.9 nota-se que o detector 

apresenta uma excelente eficiência de detecção de 90% até 50 keV e vai diminuindo à medida 

que a energia dos fótons aumenta. Isso porque a medida que a energia aumenta, a 

http://www.curveexpert.net/curveexpert-basic
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probabilidade de ocorrer o fenômeno de coleção incompleta de cargas também aumenta. 

Ainda na Figura 4.9 pode-se observar dois valores no canto superior esquerdo, os quais 

representam o erro padrão do ajuste (S) e o coeficiente de correlação (r).  

 

Figura 4.9 Curva de eficiência experimental intrínseca do detector de CdTe. Os pontos correspondem aos 

valores de eficiência determinados experimentalmente e a curva contínua corresponde à função de ajuste aos 

dados experimentais. 

 

4.7 Ajuste da Eletrônica 

 

 Para realizar as medidas dos espectros é necessário ajustar a eletrônica associada ao 

detector. Todos os ajustes são realizados através do software ADMCA, o qual é fornecido 

pelo fabricante do detector. A Figura 4.10 mostra a tela do software onde podem ser 

visualizados os espectros medidos, neste caso com o espectro de uma fonte de calibração.  

 

 

Figura 4.10 Tela de comando do software ADMCA. 
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Na Figura 4.10, o lado direito mostra o painel de informações onde são mostrados os 

principais parâmetros de ajustes do espectrômetro. Neste sentido, e sempre depois de fixado o 

ganho, é preciso prestar bastante atenção nos parâmetros de ajuste que ajudam a controlar o 

ruído (LLD Threshold e Fast Threshold), que podem ser ajustados automaticamente ou 

manualmente no software. O ajuste automático é feito após usar a opção “Tune Fast/Slow 

thresholds” na barra de ferramentas. Este comando não mostrou estabilidade, pois toda vez 

que foi usado, dava sempre o mesmo valor para os thresholds, independente do ganho 

selecionado no espectrômetro. O Peak Time representa o tempo de subida dos pulsos que são 

processados para obter o espectro. Para fontes de baixa intensidade, se recomenda usar 

valores maiores, porém para fontes com altas taxas de contagem, como é o caso de uma 

medida direta de um tubo de raios X, é útil operar valores menores, embora o ruído eletrônico 

aumente em pequenos peak times [Amptek, 2007]. Assim, para a medida dos espectros o peak 

time usado para manter baixos os valores de tempo morto foi 0,8 μs  

 O ganho do espectrômetro deve ser ajustado de tal forma que todo o espectro de altura 

de pulsos seja visualizado dentro da faixa de energia de interesse. Assim foram medidos os 

espectros com ganhos de 11,82, 14,27 e 20,90.  

 Os valores de tempo morto que mostra a interface eletrônica-usuário podem ser 

considerados aceitáveis se estão abaixo de 13%. Isto, para garantir sempre que o número de 

contagens totais que mostra a interface seja aproximadamente igual ao número de contagens 

que entram ao detector. Para satisfazer esta condição, ou é mudado o peak time ou pode se 

mantém o peak time em 0,8 μs, e muda-se o slow e fast threshold. Basicamento, os slow e fast 

thresholds. são aplicados para reduzir o ruído do sistema de processamento de pulsos. Os 

melhores espectros foram obtidos variando o fast threshold para valores maiores, enquanto o 

slow threshold foi mantido, na maioria das vezes, fixo. Valores pequenos do fast threshold 

provocam grandes incrementos no tempo morto, acima de 90%.  

 

4.8 Geometria de medição dos espectros do tubo 

 

Na literatura recomenda-se que mesmo usando um colimador apropriado para a 

aplicação na frente do detector, mantenha-se o tubo de raios X o mais distante quanto se 

puder, para reduzir o efeito de empilhamento de pulsos que degrada os espectros. Porém, o 

conjunto onde está o tubo de raios x está fixo no laboratório, e a distância máxima foco-

detector p e r m i t i d a  p o r  e s t a  configuração para a medida direta dos espectros de raios 
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X é de 2,0 m. Na Figura 4.11 mostra-se o esquema do arranjo experimental usado para 

realizar a medida dos espectros.  

 

 

 

 

Figura 4.11 Arranjo experimental para a medida dos espectros do tubo 

 

Por outro lado, para diminuir o ângulo de abertura do feixe e melhorar o alinhamento, 

foi usado o colimador intrínseco de chumbo e a luz indicadora do ponto focal do feixe do 

equipamento de raios X, de modo que o ângulo sólido foi de 7,27 ×10
-3

 esferorradiano.  
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CAPÍTULO 5 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Verificação da estabilidade do feixe de radiação. 

 

5.1.1 Teste de variação da tensão em função da carga. 

 

 A Figura 5.1 mostra o comportamento da tensão em função da carga (mAs). Cada 

ponto representa a média de cinco medidas de tensão (kVp) com seus respectivos desvios 

padrões, feitas com o medidor de tensão não invasivo 4000M+. A linha tracejada, que 

representa a tensão nominal, foi inserida para melhor visualizar a flutuação dos pontos 

experimentais. Conforme estabelece a Portaria 453 do Ministério da Saúde, a tensão de saída 

só pode variar em relação à tensão nominal em torno de ±10%. 
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Figura 5.1 Flutuação da tensão em função da carga (mAs).  

  

 Um estudo similar foi realizado por [Ros e Caldas, 2001], como pode ser visto na 

figura 5.2. Diferentemente do que se obteve no presente trabalho, o valor da tensão aumenta 

com o produto da corrente pelo tempo de exposição nas tendências, mas isto mostra 

unicamente que o comportamento varia de tubo para tubo.  
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Figura 5.2 Medida da tensão em função da carga, realizada por Ros e Caldas, 2001. 

 

 Como pode ser observado na Figura 5.1, a tensão de saída se distancia da tensão 

nominal  mais acentuadamente para as tensões nominais de 80 e 100 kV, quando medidas 

com a carga de 200 mAs.  

A Tabela 5.1 mostra os valores médios da tensão no tubo e a flutuação desta grandeza 

em relação à tensão nominal do painel. As incertezas foram dadas pela medida do desvio 

padrão, enquanto o desvio percentual foi avaliado usando a seguinte expressão encontrada no 

Manual de Radiodiagnóstico Médico [ANVISA, 2005]: 

 

                                                   𝑑 % = 100 ∙
𝑘𝑉𝑝𝑛𝑜𝑚 −𝑘𝑉𝑝𝑚 é𝑑𝑖𝑜

𝑘𝑉𝑝𝑛𝑜 𝑚
                                         (5.1) 

onde: 𝑘𝑉𝑝𝑛𝑜𝑚  = valor nominal selecionado no equipamento. 

          𝑘𝑉𝑝𝑚é𝑑𝑖𝑜  = média das medidas realizadas, para cada valor de tensão. 

 

Tabela 5.1 Variação da tensão medida em função da carga para as tensões 50, 60 80 e 100 kV. 

Carga 

(mAs) 

Tensão 

 50 kV d (%)* 60 kV d (%) 80 kV d (%) 100 kV d (%) 

20 50,90 (51) 2 58,22(08) 3 79,78(53) 1 103,1(57) 3 

30 49,60 (30) 1 61,47(70) 2 84,78(06) 6 106,9(50) 7 

50 50,82(02) 2 63,09(25) 5 84,33(35) 5 102,9 (12) 3 

100 48,49(90) 3 58,64(03) 2 79,10(23) 1 101,2(44) 1 

200 49,50 (31) 1 62,23(21) 4 88,63(33) 11 106,6 (38) 7 

*d (%) flutuação estatística em relação ao valor nominal  
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  De um modo geral, como os desvios neste teste são aceitáveis, pode-se concluir que 

as tensões 50, 60, 80 e 100 kV, podem ser utilizados para caracterização do tubo em qualquer 

carga selecionada no painel de comando, apenas exigindo atenção ao medir a tensão de 80 kV 

combinada com a carga de 200 mAs. 

 

5.1.2 Teste de variação da tensão em função do tempo de exposição 

 

  Além da carga, outro fator que pode provocar flutuações na tensão de saída é a 

mudança do tempo de exposição. A Figura 5.3 mostra o comportamento da tensão do tubo em 

função do tempo de exposição. Cada ponto representa a média de cinco medidas da tensão e 

as incertezas em cada ponto foram obtidas pelo cálculo do desvio padrão no valor médio. A 

Portaria 453 estabelece que a tensão do tubo pode variar somente até ± 10% do valor nominal 

para quaisquer valores de tempo de exposição. 
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Figura 5.3 Medidas da tensão em função do tempo de exposição. 

 

 

Observa-se na Figura 5.3 que os desvios da tensão, em relação ao valor nominal, são 

maiores para as tensões nominais de 50, 80 e 100 kV quando medidas com tempos de 

exposição menores, mostrando que é recomendável utilizar valores maiores de tempo de 

exposição para caracterizar o tubo de raios X. A Tabela 5.2 apresenta o valor médio para cada 

tensão com seu respectivo desvio padrão e o desvio percentual em relação ao valor nominal, 

obtido com base na eq 5.1. 
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Tabela 5.2 Variação da tensão em função do tempo de exposição, medidos para tensões nominais de 

50, 60, 80.e 100 kV. 

 

Tempo de 

exposição 

(s) 

Tensão 

 50 kV d (%) 60 kV d (%) 80 kV d (%) 100 kV d (%) 

0,1 42,16(13) 16 57,49(11) 4 86,02(48) 8 108,30(54) 7 

0,15 47,81(22) 5 60,89(53) 1 86,48(14) 8 110,90(14) 11 

0,3 48,64(24) 2 58,20(43) 6 78,54(07) 2 100,93(23) 1 

0,6 49,51(21) 1 61,95(08) 3 84,81(03) 6 107,03(39) 7 

1,0 50,82(01) 2 62,23(10) 4 79,10(11) 1 101,20(21) 1 

2,0 50,59(29) 1 61,88(15) 3 81,73(49) 2 102,17(05) 2 

 

A partir da Tabela 5.2 pode-se notar que, a flutuação na tensão em função do tempo de 

exposição, na maioria dos casos, é inferior aos 10%, em conformidade com a Portaria 453, 

exceto para 50 kV quando medida com 0,1 s e 100 kV, medida com 0,15 s. Este resultado 

mostra que se deve evitar medir as tensões do tubo com tempo de exposição inferior a 0,3 s.  

 

5.1.3 Teste exatidão da tensão do tubo 

 

 As Tabelas a seguir mostram os valores medidos da tensão do tubo, com seus 

respectivos desvios percentuais em relação ao valor nominal. Foram feitos testes mantendo 

fixa a carga (mAs) para verificar qualquer flutuação na exatidão da tensão de saída do feixe 

de raios X em relação a tensão nominal no painel. Os desvios foram avaliados a partir da eq. 

5.1.  

 
 

Tabela 5.3 Teste de exatidão da tensão do tubo, mantendo constante os parâmetros de 50 mA e 1,0 s 

para a realização das medidas. 

Tensão Nominal (kV) Tensão Medida (kV) Desvio (%) 

50 50,82(01) 2 

60 63,09(15) 5 

70 73,72(16) 5 

80 84,33(20) 5 

90 97,40(13) 8 

100 102,90(05) 3 
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Tabela 5.4 Teste de exatidão da tensão do tubo, mantendo constante os parâmetros de 100 mA e 1,0 s 

para a realização das medidas. 

Tensão Nominal (kV) Tensão Medida (kV) Desvio (%) 

50 43,82(50) 12 

60 57,04(01) 5 

70 67,90(14) 3 

80 79,10(11) 1 

90 89,95(04) 0 

100 101,2(21) 1 

 

 
Tabela 5.5 Teste de exatidão da tensão do tubo, mantendo constante os parâmetros de 200 mA e 1,0 s 

para a realização das medidas. 

Tensão Nominal (kV) Tensão Medida (kV) Desvio (%) 

50 49,50(18) 1 

60 62,23(10) 4 

70 75,58(44) 8 

80 88,63(20) 11 

90 103,83(10) 15 

100 115,70(18) 16 

 

 

 Pode-se notar a partir dos resultados mostrados nas tabelas acima, variações 

percentuais foram mais significativas com as tensões medidas com carga igual a 200 mAs. 

Por outro lado, todas as outras medidas apresentam baixos desvios, estando, portanto, dentro 

da faixa de variação recomendada pela Portaria 453, que é de ±10%. A partir dos gráficos 

abaixo é possível notar o comportamento linear dos pontos, evidenciando uma forte 

correlação entre a tensão medida e a tensão nominal. 
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Figura 5.4 Gráfico da medida de exatidão da tensão usando a corrente de 50 mA combinada com o tempo de 

exposição de 1,0 s. 
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Figura 5.5 Gráficos da medida de exatidão da tensão usando as correntes de 100 e 200 mA, combinadas com o 

tempo de exposição de 1,0 s. 

 

5.1.4 Teste de exatidão do tempo de exposição. 

 

 Os valores médios dos tempos de exposição medidos estão apresentados na Tabela 

5.6. De acordo com a legislação nacional, são aceitáveis desvios percentuais do tempo de 

disparo do feixe de raios X em relação ao tempo selecionado no painel de até ±10%. 

 

Tabela 5.6 Teste para verificar a exatidão do tempo de exposição. 

Tempo nominal (s) Tempo Medido (s) 

 Tensão 

 50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 

0,1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

0,15 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,16 

0,3 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

0,6 0,59 0,59 0,59 0,60 0,59 0,60 

1,0 0,98 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 

2,0 2,02 2,02 2,01 2,01 2,00 2,01 
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 Conforme pode ser observado na Tabela 5.9, a variação do tempo de exposição em 

relação ao valor nominal é inferior a 2%, o qual é considerado como ótimo. 

 

5.1.5 Linearidade da taxa da Kerma no ar com em função da carga. 

 

 Este teste foi realizado com o fim de estimar a estabilidade da câmera de ionização 

que foi utilizada na medida da camada semi-redutora. A Figura 5.6 mostra a relação entre a 

kerma no ar (µGy) por mAs, em função da variação da carga (mAs) para uma dada tensão no 

tubo. 
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Figura 5.6 Relação da taxa de Kerma pela carga (mAs), para 50, 80 e 100 KV como potencial de aceleração. 

 

A razão entre a kerma no ar e a carga representa a taxa de exposição dos feixes do 

tubo de raios X. A partir do resultado obtido da Figura 5.6 observa-se que a taxa de exposição 

apresenta um comportamento linear a medida que a carga é variada, como era esperado. 

Segundo a legislação [ANVISA, 2005], o desvio (diferencia entre duas medidas expressas em 

Gy/mAs) não deve ultrapassar 20% do valor médio destas medidas para um mesmo valor de 

tensão. A partir da observação da Figura 5.6, é notável que esta condição é respeitada. Assim 

toda vez que a CSR foi determinada com as tensões de 50 kV, 60 kV, 80 kV e 100 kV com 

correntes pequenas (50 mA), e tempo de exposição de 2,0 s (resultando em uma carga de 100 

mAs) se considera o teste satisfatório.  
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5.1.6 Determinação da camada semi- redutora. 

  

Os gráficos 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10, mostram as curvas de atenuação obtidas pelo ajuste 

aos dados experimentais, para a determinação das CSRs, medida com uma câmara de 

ionização de 6,0 cm
3 

de volume ativo, para as tensões de 50, 60, 80 e 100 kV e 100 mAs de 

carga. Como era de se esperar, as curvas são exponenciais decrescentes devido à atenuação 

dos fótons no filtro.  
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Figura 5.7 Curva obtida para a estimativa das CSR do feixe de raios X medido com 50 kV. 
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Figura 5.8 Curva obtida para a estimativa das CSR do feixe de raios X medido com 60 kV 
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Figura 5.9 Curva obtida para a estimativa das CSR do feixe de raios X medido com 80 kV 
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Figura 5.10 Curva obtida para a estimativa das CSR do feixe de raios X medido com 100 kV 

  

Os valores das camadas semi-redutoras foram obtidos por meio da função de ajuste 

aos dados experimentais, de forma que 

 

                        𝑦 = 𝐴1 ∙  𝑒 −𝑥/𝑡1 + 𝑦0    →          𝑥 =  −𝑡1 ∙ 𝑙𝑛  
𝑦  − 𝑦0

𝐴1
                   (5.1) 

 

 A Tabela 5.7 mostra os valores para a 1ª e 2ª CSR bem como o coeficiente de 

homogeneidade e a energia efetiva de cada feixe. O coeficiente de homogeneidade foi 

determinado a partir da razão entre a primeira e a segunda CSR. O coeficiente de 
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homogeneidade dá uma ideia da largura do espectro de raios X. Seu valor varia entre 0 e 1 e 

quanto mais alto for o valor, mais estrito é o feixe. [IEC, 2007]. Além disso, tipicamente para 

feixe de radiologia diagnóstica, o valor do CH está entre 0,7 e 0,9. Observando os dados da 

Tabela 5.7, vê-se que os feixes do tubo para 50 e 60 kV estão dentro desta faixa. Por outro 

lado, é de se esperar que este coeficiente diminua à medida que a energia do feixe aumente, 

visto que o espectro tende a ser mais largo com o aumento do potencial de aceleração dos 

elétrons no tubo. Isto pode explicar o fato de para as tensões de 80 e 100, o coeficiente 

apresentarem valores menores. 

  O tubo de raios X possui uma filtração intrínseca comumente chamada de inerente 

pelo fato dessa não poder ser evitada, porque é própria do equipamento. De acordo com a 

norma ISO 4037-1, essa filtração pode ser determinada pela comparação de uma filtração 

equivalente de alumínio, para um feixe medido com 60 kV. A norma citada, oferece uma 

Tabela (que está no anexo C), a qual relaciona a filtração inerente com a respectiva CSR para 

uma tensão de 60 kV. Com base na tabela citada foi gerado um gráfico da Figura 5.11 

relacionando estas grandezas. Tendo determinado o valor da CSR para 60 kV, a filtração 

inerente foi determinada usando a função de ajuste da Figura 5.11, gerada no programa origin: 

 

                                                      𝑦 = 𝐴1 ∗ exp(−𝑥/𝑡1) + 𝑦0                                           (5.2) 

 
Tabela 5.7 Medida da primeira e segunda camada semi-redutora, coeficiente de homogeneidade e 

energia efetiva dos feixes do equipamento de raios X, usando uma câmara de ionização de 6 cm³. 

 

Tensão Nominal 

(kV) 

1ª CSR (mmAl) 2ª CSR (mmAl) CH* Energia Efetiva 

(keV) 

50 1,5(2) 2,1(4) 0,7 24,33 

60 1,9(2) 2,9(3) 0,7 25,87 

80 2,2(2) 4,9(2) 0,4 27,09 

100 2,8(1) 4,5(2) 0,6 29,24 

* Coeficiente de homogeneidade. 

 

Portanto, o valor da filtração inerente calculado foi de 2,1 mm de Al. Conforme a norma ISO 

4037-1, um tubo de raios X que tenha uma filtração inerente superior a 3,5 mm de Al não 

deve ser utilizada. Visto que o resultado obtido é bastante inferior ao valor indicado pela 

norma, pode-se concluir que o resultado foi satisfatório.  
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Figura 5.11 Relação entre a camada semi-redutora e a filtração inerente para o feixe de 60 kV, de acordo com a 

norma ISO 4037-1. 

 

 Para a determinação da energia efetiva dos feixes usou-se a Tabela que se encontra no 

anexo C, fornecida pelo NIST, onde há uma relação entre a energia de feixes 

monoenergéticos e o respectivo coeficiente de atenuação de massa, determinado para o 

alumínio. A Figura 5.12 mostra o gráfico da referida Tabela.  
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Figura 5.12 Relação entre o coeficiente de atenuação de massa e energia de feixes monoenergéticos. Os dados 

foram obtidos no site do NIST. 
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Utilizando os dados da função de ajuste, e tendo em conta o coeficiente de atenuação de 

massa determinado pela CSR, os valores das energias efetivas para os feixes mostrados na 

Tabela 5.7 foram determinados. Com o aumento da energia do espectro, a energia efetiva 

tende a aumentar. Este comportamento foi evidenciado pelos dados da Tabela 5.7. 

 De acordo com a ANVISA, o valor da CSR do feixe útil não deve ser menor que o 

valor mostrado na Tabela 5.8, para uma dada tensão do tubo e fase, de modo a demonstrar 

conformidade com os requisitos de filtração mínima. 

 

Tabela 5.8 Valores mínimos de CSR em função da fase e tensão do tubo. 

Tensão de Pico kVp CSR (mmde A) 

 Monofásico Trifásico 

70 2,1 2,3 

80 2,3 2,6 

90 2,5 3,0 

100 2,7 3,2 

Fonte: Portaria 453 de 1998 do Ministério da Saúde. 

  

Por simplificação, alguns valores de kVp foram suprimidos da Tabela 5.8 . Um interessante 

dado a ser ressaltado é que o manual do equipamento de raios X declara que o sistema de 

retificação do equipamento é bifásico, porém comparando os resultados da CSR para 80 e 100 

kV pode-se notar uma ínfima diferença entre os valores, levando a concluir que o tubo usado 

neste trabalho possui um sistema de retificação monofásico ao invés de bifásico. 

 

5.2 Caracterização espectrométrica do Feixe de Radiação. 

 

 A Figura 5.13 mostra o espectro de altura de pulsos simulado a partir da proposta de 

desenho de um colimador de aço inoxidável, com 2,0 cm de espessura na parte frontal do 

detector, 1,5 mm de diâmetro de abertura de colimação, na frente de um feixe de 50 mAs de 

carga e tensão de aceleração de 150 kV (correspondente ao gráfico de altura de pulsos,  

intermediário chamado Altura de pulso com furo). Para conseguir reproduzir os espectros de 

altura de pulsos, foi suposto uma resolução de 1,33 keV para a energia de 122 keV e uma 

eficiência de um 60 % para a energia de 60 keV do W, segundo dados do fabricante. 

O feixe incidente, chamado de espectro incidente na Figura 5.13, caracteriza uma 

fonte plana de raios X locada a 250 mm da parte frontal do colimador, sem filtração intrínseca 
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de Alumínio. Na Figura 5.13 é possível perceber como com um atenuador de 2,0 cm, 

deveriam nessas condições, aparecer picos característicos na região de baixas energias devido 

à excitação das linhas L do W, embora a intensidade do feixe diminua em duas ordens de 

grandeza. 

 Também são mostrados os picos característicos Kα e Kβ do W em 60 e 70 keV, 

respectivamente. Em todos os casos consegue-se reproduzir a energia final do espectro. 

Se comparados os espectros obtidos com colimador sem furo e com furo de 1,5 mm 

observamos uma diminuição em aproximadamente uma ordem de grandeza só, indicando que 

deve ser tomado em conta também o alinhamento do feixe para conseguir o espectro real.  

 

 

Figura 5.13. Espectro de altura de pulso simulado a partir do colimador que foi construído para medir 

os espectros diretos do tubo de raios X. 

 

A Figura 5.14 mostra a distribuição diferencial de altura de pulsos, obtida para diferentes 

energias. Os valores de tensão de 50, 80 e 100 kV foram escolhidos para obter, se possível, 

diferentes informações do espectro característico da ampola de raios X usada. Contudo, estes 

valores são os mais utilizados nos exames de radiodiagnóstico médico. 
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Figura 5.14 Espectros de 50, 80 e 100 kV, evidenciando o deslocamento do kVp com o aumento da 

energia do espectro. 

 

Os espectros apresentados nas Figuras 5.14 foram obtidos pelo sistema 

espectrométrico descrito nas seções 3.7 e 3.8. A Figura 5.15 mostra, com a finalidade de 

comparação, um espectro reportado pelo fabricante do detector. Nele são observadas as 

principais características do tubo que foi usado para obter o espectro: as linhas características 

Kα do alvo (Tungstênio), e a energia final (kVp) ou tensão de aceleração aplicada a os 

elétrons. Porém, o fabricante não reporta a configuração eletrônica do equipamento que levou 

a obtê-lo. 

 

 

Figura 5.15 Espectro de um tubo de raios X de radiodiagnóstico médico apresentado no manual do fabricante do 

detector de CdTe 
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Na Figura 5.16 mostra- se a distribuição diferencial de altura de pulsos, quando a 

tensão de aceleração do elétron no tubo é 50 kV. O espectro foi determinado com um tempo 

morto no canal lento de 2 μs (2,5*peaking time = 0,8 μs)  e no canal rápido de 400 ns. De 

modo que a interface dá um tempo morto para o circuito processador de pulsos de um 6,0%. 

Porém, mesmo para essa energia é observado muito empilhamento na região final do espectro, 

o que impossibilitou estimar a energia do ponto final (kVp). 
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Figura 5.16 Espectro do tubo de raios X medido com 50 kV 

 

A maior parte dos equipamentos de raios X para diagnóstico médico convencional 

possuem filtros de alumínio com uma determinada espessura, com fim de suprimir os fótons 

de baixas energias, pois estes distorcem a formação da imagem, além de aumentar a dose no 

paciente. Na Figura 5.16 pode-se notar a aparente formação de um pico em torno de 10 keV. 

Este pico acreditava-se corresponder à linha característica Lα do tungstênio, sugerindo que, 

desde que seja possível observar essa linha, não há filtração intrínseca de alumínio no 

equipamento de raios X utilizado neste trabalho. Este fato concorda com os dados no manual 

do fabricante, onde não é declarada a presença filtragem intrínseca de Al, mas não concorda 

com a estimativa feita usando o método de determinação da camada semi-redutora, pela qual 

se estimou que a filtração é equivalente a 2,1 mm de Al. 

Já, nos espectros de altura de pulsos, quando a voltagem de aceleração é 80 kV e 100 

kV (Figura 5.15 e 5.16), acima da energia de excitação da camada K do W, se mostra 

igualmente uma deficiência da eletrônica para eliminar empilhamentos. Acredita-se que, 

mesmo nessas condições seria possível observar as linhas L do W, caso o tubo não tenha 
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filtração intrínseca de alumínio. Porém, a correção do ruído eletrônico na região de baixas 

energias poderia impedir de observá-las.  
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Figura 5.17 Espectro do tubo de raios X medido com 80 kV 
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Figura 5.18 Espectro do tubo de raios X medido com 100 kV 

 

No entanto, da observação das três figuras e dos resultados obtidos pelo método da 

CSR, conclui-se que no caso do espectro de 50 kV, o aparente pico deve-se ao acumulo de 

ruído eletrônico. Este fato é conseqüência do que o processador de pulsos estar operando 

perto da borda de ruído, o que indica que é necessário ajustar melhor o espectrômetro. 

Por outro lado, observando ambas as Figuras (5.15 e 5.16) é possível identificar o 

aparecimento dos raios X característicos Kα e Kβ do Tungstênio, mesmo com baixa 
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amplitude, além das linhas características devido à excitação no próprio semicondutor (CdTe), 

mostradas na região dos 30 keV. Portanto, em relação à caracterização do tubo, pode-se 

concluir que, efetivamente, o tubo possui um alvo Tungstênio.  

Em relação ao valor da energia final (kVp) do espectro, este foi determinado, pelo 

menos para as energias de 80 e 100 kV a partir do ajuste de uma reta aos dados. Para o 

espectro de 80 kV, a energia final foi de 90,5 keV, enquanto para o espectro de 100 kV, foi de 

102,2 keV. Esperava-se que o kVp dos espectros fosse igual ao kV nominal, uma vez que o 

potencial de aceleração dos elétrons no tubo é numericamente igual ao kVp. Porém, nota-se 

que discrepância de 13 % para 80 kV e 2,5%, sendo que o resultado para 100 kV apresentou-

se dentro do recomendado pela legislação nacional. Vale salientar que recurso de se tomar 

uma regressão no final do espectro é usado comumente por muitos autores, além de ser uma 

recomendação encontrada na norma ISO 4037-1, pois, geralmente, o fim do espectro fica 

distorcido, devido ao efeito de pile-up (empilhamento de pulsos), como no caso específico dos 

espectros acima mostrados. Este efeito é decorrente do instável desempenho da eletrônica. 

  



74 

 

CAPÍTULO 6 

 

6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O objetivo principal deste trabalho foi caracterizar o espectro de um tubo de raios X na 

faixa de radiodiagnóstico (entre 50 e 120 keV) em uma geometria de feixe direto, utilizando 

um detector de estado sólido de CdTe. Para cumprir de forma razoável com este objetivo, foi 

necessário cumprir outras etapas como a construção de um colimador para ser colocado na 

frente do detector, a fim de minimizar o fluxo de fótons de raios X e assim evitar danos 

permanentes no detector. Além disso, foram feitos testes para verificar a estabilidade do tubo 

de raios X e ajustar minimamente a eletrônica do espectrômetro para permitir uma 

caracterização aceitável. Abaixo estão colocadas as principais conclusões com base nos 

resultados obtidos 

 A partir do uso do código de transporte de partículas MCNPX, foi possível projetar e 

construir um colimador de aço inoxidável para ser colocado na frente do detector, protegendo-

o e resolvendo a dificuldade de não ter disponível o colimador oferecido pelo fabricante do 

detector. As medidas dos espectros de calibração (Anexo A) revelaram que não houve 

degradação no detector, mostrando o satisfatório desenho do colimador. 

 São detectadas flutuações significativas na tensão do tubo operando a 80 kV e 100 

mAs, e para altas tensões e 200 mAs, sendo recomendável não utilizar o parâmetro de 200 

mAs para calibração de instrumentos. 

 Por outro lado, quando tensão foi medida variando-se o tempo de exposição, pode-se 

notar que é interessante utilizar tempos de exposição acima de 0,3 s visto que a tensão se 

mostra mais estável, ou seja, com desvio menores em relação à tensão nominal nesta 

condição. 

 Foi verificada a exatidão da tensão de saída em relação à tensão nominal, para toda 

faixa de corrente com tempo de exposição de 1,0 s, porém não é recomendável utilizar as 

tensões de 80, 90 e 100 kV combinadas com 200 mAs, visto que nesta condição há desvios na 

tensão em relação ao valor nominal acima do permitido pela legislação. 

 O tempo de disparo do feixe apresentou um excelente grau de exatidão em relação ao 

valor nominal para toda faixa de tensão utilizada, apresentando desvios inferiores a 2%. 

 A câmera de ionização usada para a determinação da CSR mostrou satisfatória 

linearidade quando verificou-se o comportamento da kerma no ar em função do mAs. 
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 As camadas semi-redutoras foram medidas permitindo a determinação da filtração 

inerente da ampola de raios X, a energia efetiva e o grau de alargamento do espectro, segundo 

o coeficiente de homogeneidade feixe. 

 Finalmente, mesmo não dispondo de um sistema de alinhamento adequado do 

detector, para medir diretamente os espectros do tubo de raios X, e dificuldades para ajustar a 

eletrônica, foi possível caracterizar o tubo, a partir de aspectos importantes tais como: o tipo 

de alvo usado para criar o bremsstrahlung, a filtração inerente e em menor escala, o kVp 

Em contrapartida, não foi possível comparar o valor do kVp medido com o monitor de 

tensão não invasivo com a energia final do espectro, pelo fato desta não estar bem definida, 

devido a distorção causada pelo efeito empilhamento de pulsos na parte das energias mais 

altas do espectro. Concluímos então, que a eletrônica associada ao detector de CdTe pode ser 

melhor ajustada. Para isso, uma das sugestões, é habilitar o circuito RTD (discriminador de 

tempo de subida), o qual não foi usado visto que, na configuração que foi possível encontrar 

no tempo deste trabalho, provocava um aumento significativo no tempo morto do sistema e 

distorções no espectro. 
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ANEXO A 

Espectros das Fontes de Calibração 
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Figura 1 – Espectro da fonte de Ba-133 usada na calibração do espectrômetro 
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Figura 2 – Espectro da fonte de Cd-109 usada na calibração do espectrômetro 
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Figura 3 – Espectro da fonte de Am-241 usada na calibração do espectrômetro 
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Figura 4 – Espectro da fonte de Co-57 usada na calibração do espectrômetro 
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ANEXO B 

 

Certificado de Calibração da Câmara de Ionização e do Medidor de Tensão Não Invasivo. 
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