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 A todos os trabalhadores que recebem doses ocupacionais.

Espero que este trabalho seja um novo caminho para

que o cálculo de dose seja cada vez mais exato.
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Utilização de redes neurais artificiais para identificação de energias em campos 

fotônicos com materiais termoluminescentes.

Autora: Renata Ramos da Silveira

Orientador: Dr. Êudice Correia Vilela

Co-orientadora: Dra. Fabiana Farias de Lima. 

RESUMO

A alta qualidade de um serviço de monitoração individual é de fundamental importância para 

a  segurança  dos  trabalhadores  que  exercem  suas  atividades  em  ambientes  controlados  e 

dependem de avaliações precisas das doses que receberam e podem vir  a  receber  durante o 

desempenho das suas atividades profissionais.

O investimento em pesquisas que possibilitem o aperfeiçoamento da qualidade da resposta 

fornecida com o sistema dosimétrico utilizado é de fundamental importância. Para isto, o Laboratório 

de Dosimetria Temoluminescente do Centro Regional de Ciências Nucleares, Instituto da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear, possui um programa que visa pesquisar, testar e implementar novos 

processos que resultem na melhoria da qualidade de seus serviços.

Objetivando identificar os espectros em energia para campos fotônicos, foi  investigada neste 

trabalho a aplicabilidade da inteligência artificial, através do uso de uma rede neural multicamadas, 

como ferramenta de classificação de padrões em energia,  associada a um sistema dosimétrico 

termoluminescente (TLD-700 e TLD-600).

Os dosímetros foram expostos inicialmente a diversas energias médias conhecidas, entre  

16 keV e 1,2 MeV, para  o  intervalo  de  doses  de  0,5  a  10 mSv,  com  o  propósito  de  gerar  um
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conjunto  de  dados  de  treinamento  para  a  rede  neural.  Posteriormente,  um  novo  conjunto  de 

dosímetros irradiados em energias desconhecidas para a rede neural, foi utilizado para testes.

A metodologia empregada neste trabalho se mostrou adequada à aplicação na classificação 

de energias. As melhores respostas foram obtidas para irradiações com altas doses, com 100% de 

acerto, para 10 mSv.

Palavras-chave:

Dosimetria, instrumentação nuclear, termoluminescência, campos fotônicos, redes neurais.
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Application of neural networks to the energy identification in photon fields with 

thermoluminescent material.

Author: Renata Ramos da Silveira

Adviser: Dr. Êudice Correia Vilela

Co-Adviser: Dra. Fabiana Farias de Lima. 

SUMMARY

A high quality individual monitoring service is essential to the safety of occupational workers 

that carry out their job in controlled area and depends of an accurate evaluation of the dose they are 

actually  submitted to  and the dose they could  be submitted to  during the performance of  their 

professional activities. So that, the investment in researches that could enable the improvement of 

the response quality supplied with the employed dosimetric system has crucial importance.

According to that, the Thermoluminescent Dosimetry Laboratory of the Regional Center of 

Nuclear  Sciences,  an institute  of  the Brazilian  National  Commission of   Nuclear  Energy,  has  a 

program that intends to develop research, to test and to implement new processes that can result in 

best measuring quality in it´s services.

Aiming to  identify  the energy spectra  to  photon fields,  in  this  job,  it  was investigated the 

applicability  of  artificial  intelligence  (neural  networks)  as  an  energy  standard  classifying  tool, 

associated with a thermoluminescent dosimetric system (TLD-700 e TLD-600),  made by Thermo 

Electron.

The  dosemeters  were  initially  exposed  to  a  known  range  of  average  energies,  from  

16 keV to 1,2 MeV, for the dose range from 0,5 to 10 mSv, with the purpose of generating a training  
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data set to the neural network. After that, the network performance was tested by a new dosemeters 

data set, unknown to the neural network.

The methodology developed in this job has succeed in classify the studied range of average 

energies. Best response where obtained to high doses, with 100% of rightness to 10 mSv.

Keywords:

Dosimetry, nuclear instruments, thermoluminesce, photon fields, neural networks. 
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1. INTRODUÇÃO

A alta qualidade de um serviço de monitoração individual é essencial para a segurança dos 

trabalhadores que exercem suas atividades em ambientes controlados e dependem de avaliações 

precisas  das  doses  que  receberam  e  podem  vir  a  receber  durante  o  desempenho  das  suas 

atividades profissionais [LEE, KIM, LEE, 2001]. Neste sentido, é de extrema importância que os 

serviços invistam em pesquisas que resultem em melhorias nos sistemas dosimétricos, assim como 

nos procedimentos do cálculo da dose atribuída.

O  Centro  Regional  de  Ciências  Nucleares  –  CRCN,  instituto  da  Comissão  Nacional  de 

Energia Nuclear – CNEN, possui um Serviço de Monitoração Individual Externa (SMIE) em fase de 

acreditação, que opera com um sistema dosimétrico baseado em detectores termoluminescentes, 

gerenciado por um conjunto de programas computacionais fornecidos pelo fabricante das leitoras. O 

cálculo  de  dose  é  executado  a  partir  de  programas  proprietários,  baseados  em  algoritmos 

convencionais,  que  impossibilitam  a  realização  de  ajustes  e  correções  que  melhorariam  a 

adaptação desta ferramenta às reais necessidades do Laboratório.

Este trabalho se situa no âmbito de um projeto maior, que tem por objetivo o desenvolvimento 

de um sistema de gerenciamento para o Serviço de Monitoração Individual Externa, que não só 

controle operacionalmente o sistema, mas também implemente novos recursos para melhoria no 

cálculo  de  dose,  utilizando-se  dos  recursos  já  existentes  no  laboratório  e  das  próprias 

características do dosímetro atualmente em uso. 

O objetivo deste trabalho é aplicar a ferramenta computacional de inteligência artificial para 

obter informações sobre o espectro em energia a que um dosímetro é irradiado nos campos onde 

os trabalhadores ocupacionalmente expostos o utilizam. 

Esta proposta advém do fato de que o dosímetro utilizado é composto de dois diferentes tipos 

de  materiais  termoluminescentes  utilizados  sob  diferentes  filtros,  o  que,  associado  ao  alto 

desempenho das estruturas das redes neurais para reconhecimento de padrões, pode resultar em 

um novo método para cálculo de doses e espectrometria com materiais termoluminescentes. Isto 

contribuirá  significativamente  para  a  melhoria  dos  serviços  de  monitoração  individual  que  se 

utilizarem deste recurso, e também poderá ser de grande relevância para aplicações em diferentes 
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áreas do conhecimento, como por exemplo no desenvolvimento de sistemas portáteis de controle 

de qualidade, como o de aparelhos odontológicos, mamógrafos, raios -X convencionais, etc.

O presente  trabalho consistiu  na construção e  otimização de uma rede neural  capaz  de 

identificar energias de campos fotônicos, utilizando-se do sistema dosimétrico comercial  modelo 

8814 da Thermo Electron Inc. 

Para treinamento da rede neural,  foram introduzidas informações obtidas com dosímetros 

irradiados com diferentes feixes de raios-X e gama utilizados para a calibração de detectores de 

radiação  (qualidades  metrológicas  recomendadas  pela  International Organization for 

Standardization –  ISO).  Os  testes  de  verificação  da  eficiência  da  rede  implementada  foram 

realizados com dosímetros irradiados utilizando-se energias desconhecidas para a mesma.

Visando a futura aplicabilidade da metodologia proposta para reconhecimento de energia em 

condições de irradiação desconhecidas, três diferentes intervalos de dose (0,5; 2 e 10 mSv) foram 

utilizados para o estabelecimento do desempenho da rede neural.

Finalmente, um teste com um sistema odontológico periapical foi realizado. Neste teste, a 

taxa de acerto no reconhecimento da rede foi de 83%.
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2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1. TERMOLUMINESCÊNCIA E DOSIMETRIA 

Uma  grande  quantidade  de  minerais,  tais  como  fluoritas  e  pedras  calcárias,  possui  a 

propriedade  de  emitir  luz  ao  serem  submetidos  a  um  tratamento  térmico,  após  exposição  à 

radiação, direta ou indiretamente ionizante. Este fenômeno é chamado termoluminescência (TL) e o 

material que o exibe denomina-se termoluminescente [RODRIGUES, 1986].

A observação deste fenômeno não é recente. Já em 1663, Robert  Boyle notificou a Real 

Sociedade  de  Londres  de  que  havia  observado  a  emissão  de  uma luz  estranha,  de  pequena 

intensidade, ao aquecer um diamante num ambiente escuro [RODRIGUES, 1986].

No  final  do  século  XIX  e  início  do  século  XX,   Wiedemann  e  Schmidt  experimentaram 

diferentes materiais, estudando suas propriedades e a relação entre amostras termoluminescentes 

e  a  radiação, utilizando pela primeira vez,  na década de 1860,  na literatura científica,  o termo 

termoluminescência,  que é  a  absorção de energia  por  uma substância  e  sua reemissão como 

radiação  na  faixa  do  visível  a  partir  de  um  estímulo  térmico  [McKEEVER,  MOSCOVITCH  e 

TOWNSEND, 1995].

Nesta  mesma  época,  aumentou  o  interesse  pelas  propriedades  dos  materiais 

termoluminescentes e sua relação com a dose absorvida. Marie Curie escreveu sobre a propriedade 

do Fluoreto de Cálcio (CaF2) de emitir luminescência depois de ser exposto a uma fonte de rádio 

[CURIE,  1961].  Na  década  de  1920,  a  termoluminescência  induzida  por  raios-X  no  CaF2 foi 

estudada por Lind e Bardwell e vários dos seus contemporâneos [LIND e BARDWELL, 1923]. 

Na década de 1950, Farrington Daniels e sua equipe de pesquisa sugeriram pela primeira vez 

o uso da termoluminescência como uma técnica de dosimetria. O material mais promissor a emergir 

naquele período foi o Fluoreto de Lítio (LiF), cuja primeira aplicação bem sucedida na dosimetria 

havia sido durante os testes com a bomba atômica, quando se utilizou uma amostra deste material, 

quase idêntica ao TLD-100 moderno [MAFRA, 1973; McKEEVER, MOSCOVITCH e TOWNSEND, 

1995; CAMERON, 1968]. 
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A relação entre a luz emitida e as impurezas presentes nas amostras do Fluoreto de Lítio 

usadas  naquele  tempo  não  foram  completamente  observadas  pela  equipe  de  Daniels.  Esta 

compreensão apenas emergiria anos mais tarde. 

Nesta  época,  começaram  também  os  estudos  com  o  Sulfato  de  Cálcio  dopado  com 

Manganês (CaSO4:Mn), apontando o manganês como excelente ativador de luminescência. Mas, 

como as armadilhas deste material eram muito rasas, de fácil esvaziamento, o Sulfato de Cálcio não 

obteve muita atenção àquela época.

Algum tempo depois, tornou-se evidente que propriedades desejáveis do LiF eram resultado 

da interação entre complexos defeitos, resultantes da até então ignorada presença das impurezas 

Mg e Ti. Esta observação foi resultado do trabalho de Cameron e colegas e levou ao registro de 

patente do TLD-100 pela Harshaw  Chemical Company em 1963 [CAMERON e KENNEY, 1963; 

CAMERON, SUNTHARLINGHAM e KENNEY, 1968]. 

Nas décadas de 1960 e 1970, vários materiais ressurgem com novas impurezas, entre eles: 

CaS:Sm1,  Li2B4O7:Mn2,  CaF2:Dy3,  CaSO4:Tm4,  CaSO4:Dy5,  CaF2:Tm6,  LiF:Mg,Ti7,  Al2O3:Mg,Y8 e 

Al2O3:Si,Ti9. O CaF2:Tm10 e o CaSO4:Dy11 destacam-se pela equivalência, em termos de resposta à 

radiação, com o tecido humano [McKEEVER, MOSCOVITCH, TOWNSEND, 1995].

O dosímetro termoluminescente mais recentemente lançado foi  o LiF:Mg,Cu,P12 (GR-200), 

patenteado nos Estados Unidos em 1978, cerca de 50 vezes mais sensível que o TLD-100, mas sua 

utilização ainda não é freqüente, devido às dificuldades inerentes ao próprio material, como alta 

sensibilidade às condições ambientais e de anilamento13;  e instabilidade em termos de resposta 

[RODRIGUES, 1986].

1 CaS:Sm – Sulfeto de Cálcio enriquecido com Samário
2 Li2B4O7:Mn – Borato de Lítio enriquecido com Manganês
3 CaF2:Dy – Fluoreto de Cálcio enriquecido com Disprósio
4 CaSO4:Tm – Sulfato de Cálcio enriquecido com Túlio
5 CaSO4:Dy – Sulfato de Cálcio enriquecido com Disprósio
6 CaF2:Tm – Fluoreto de Cálcio enriquecido com Túlio
7 LiF:Mg,Ti – Fluoreto de Lítio enriquecido com Magnésio e Titânio
8 Al2O3:MgY – Óxido de Alumínio enriquecido com Magnésio e Ítrio
9 Al2O3:Si,Ti – Óxido de Alumínio enriquecido com Silício e Titânio 
10 CaF2:Tm – Fluoreto de Cálcio enriquecido com Túlio
11 CaSO4:Dy – Sulfato de Cálcio enriquecido com Disprósio
12 LiF:Mg,Cu,P – Fluoreto de Lítio enriquecido com Magnésio, Cobre e Fósforo
13 Tratamento térmico no qual o cristal termoluminescente é submetido a alta temperatura (em torno de 400°C) para 

esvaziamento de todas as armadilhas, para que possa ser novamente utilizado.
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O fenômeno de emissão termoluminescente é um dos métodos mais empregados na medida 

de  radiações  ionizantes.  Atualmente,  muitos  são  os  fósforos  utilizados  em  dosimetria 

termoluminescente  (TLD)  e  grande  é  a  variedade  de  sistemas  de  leitura  e  tratamento  destes 

materiais [RODRIGUES, 1986].

2.1.1. Dosimetria Termoluminescente

O objetivo principal da dosimetria TL é determinar quanto de energia por unidade de massa 

de material (isto é, dose) foi absorvida durante o processo de irradiação.

Para  a  classe  de  cristais  inorgânicos,  conhecida  como  dosímetros  termoluminescentes 

(“thermoluminescent dosemeters” – TLDs), são usados materiais que possuem altas concentrações 

de  armadilhas  no  intervalo  de  banda  proibida.  O  processo  desejado  é  que  os  elétrons  sejam 

elevados da banda de valência para a banda de condução pela absorção da energia da radiação 

incidente  e,  então,  capturados  por  um centro  de  armadilha,  como  exposto  na  Figura  1.  Se  a 

distância do nível  energético da armadilha à banda de condução é  suficientemente grande,  há 

apenas uma pequena probabilidade por unidade de tempo, em temperatura ambiente, que o elétron 

escape  da  armadilha  por  ter  sido  termicamente  excitado  de  volta  à  banda  de  condução. 

Conseqüentemente, a exposição do material a fontes contínuas de radiação, embora não resulte 

em  uma  produção  de  luz  cintilante,  leva  à  progressiva  otimização  da  quantidade  de  elétrons 

armazenados [KNOLL, 2000].

Figura  1.  Esquema  ilustrativo  representando  a  banda  de  condução  (BC),  a  banda  de  valência  (BV)  e

a banda proibida (BP) de um cristal TL [CAMPOS, 1998].
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Lacunas (ou buracos)  também podem ser  armadilhadas  por  um processo análogo.  Uma 

lacuna originalmente criada por uma radiação incidente pode migrar pelo cristal até alcançar uma 

armadilha de lacuna com energia superior à da banda de valência. Se essa diferença de energia é 

suficientemente grande, a lacuna é armadilhada, até que  energia térmica adicional seja dada ao 

cristal, causando a sua liberação. Uma amostra de material termoluminescente vai, por conseguinte, 

funcionar como um detector, no qual o número de elétrons e lacunas armadilhados é uma medida 

do número de pares elétrons-lacunas formados pela exposição à radiação [KNOLL, 2000].

Depois  do  período  de  exposição,  a  informação  armazenada  pode  ser  medida  por  um 

processo onde a amostra de material TL é progressivamente aquecida. A uma certa temperatura, 

determinada pelo nível energético da armadilha, os elétrons armadilhados podem adquirir energia 

térmica suficiente para que sejam excitados de volta à banda de condução. Assumindo que essa 

temperatura  é  mais  baixa  que  a  requerida  para  liberar  as  lacunas  armadilhadas,  os  elétrons 

armadilhados,  então,  migram para  perto  da  lacuna  armadilhada,  onde  eles  podem recombinar 

emitindo um fóton (Figura 1). Se a magnitude da diferença energética for em torno de 3 a 4 eV, os 

fótons emitidos estarão na região do visível e serão a base do sinal TL. O número total de fótons 

emitidos pode ser usado como indicação do número original de pares elétron-lacuna criados pela 

radiação [KNOLL, 2000]. 

A  intensidade  de  luz  emitida  é  captada  por  uma  fotomultiplicadora  e  armazenada  como 

função da temperatura à qual a amostra foi submetida em uma curva de luminescência. O sinal 

básico associado à exposição à radiação é o número total de fótons emitidos, ou seja, a área sob a 

curva de luminescência. 

Quando a amostra é levada a uma temperatura relativamente alta, todas as armadilhas são 

esvaziadas  e  a  informação  armazenada,  perdida.  Materiais  termoluminescentes  têm,  então,  a 

prática vantagem da reciclabilidade e uma única amostra pode ser reutilizada muitas vezes, mas 

tem a desvantagem de não guardar a informação para uma reavaliação posterior, caso necessário. 

Este inconveniente é superado pelo  armazenamento das curvas de luminescência em arquivos 

computacionais, que podem ser reabertos e reavaliados a qualquer momento [KNOLL, 2000].

21



Um sistema dosimétrico termoluminescente consiste de vários componentes:

¯ Dosímetros baseados em detectores termoluminescentes;

¯ Leitora de TLDs composta de um sistema de aquecimento, um filtro ótico, um tubo 

fotomultiplicador, amplificador, analisador multicanal e uma fonte de tensão (Figuras 2 e 

3).

¯ Um algoritmo apropriado para converter o sinal TL (resposta da leitora) para dose;

¯ Forno para tratamento térmico dos dosímetros;

¯ Ferramentas para implantação/manutenção do sistema, como um programa capaz de 

deconvoluir  a curva de luminescência, fazer a estimativa da radiação ambiental e o 

valor em dose a partir da área da curva de emissão termoluminescente.

Figura 2. Esquema representativo de uma leitora de TLDs [CAMPOS, 1998].

Figura 3: Leitora TLD da Harshaw-Bicron Modelo 6600.
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2.1.2. Materiais Termoluminescentes

Alguns materiais mais utilizados consistem em cristais aos quais uma pequena concentração 

de impureza é adicionada como um ativador (como no CaSO4:Mn, onde o manganês é o ativador). 

Outros não requerem a adição de um ativador, e as armadilhas são criadas por impurezas inerentes 

ou defeitos do cristal. A escolha entre os materiais termoluminescentes deve levar em consideração 

a profundidade da armadilha e o número atômico do material. Se o nível energético das armadilhas 

estiver  muito  próximo do limiar  da banda proibida,  como no caso do CaSO4:Mn,  o  número de 

armadilhamentos pode ser muito alto. 

As  armadilhas  rasas  são  algo  instável  mesmo à  temperatura  ambiente,  assim,  materiais 

termoluminescentes podem apresentar, em poucos dias, um desvanecimento no qual é possível 

perder até 85% das armadilhas rasas carregadas. Por essa razão, outros materiais como CaF2:Mn e 

LiF,  com  armadilhas  mais  profundas,  são  mais  apropriados  para  longas  exposições  térmicas, 

mesmo considerando que sua sensibilidade é várias ordens de grandeza inferior [KNOLL, 2000].

De todos os materiais TL, o LiF tornou-se o mais popular, por causa do seu desvanecimento 

quase desprezível à temperatura ambiente e do seu baixo número atômico efetivo, que não difere 

muito do número atômico efetivo do ar ou do tecido humano. A energia depositada no LiF é, então, 

aproximadamente correlacionada com a exposição ou a dose absorvida em um largo intervalo de 

energias de raios gama. Para materiais TL de número atômico mais elevado, a alta probabilidade de 

interação fotoelétrica superestima a resposta para raios-X de baixa energia ou raios gama [KNOLL, 

2000]. 

Pequenas pastilhas de LiF têm sido popularmente utilizadas em dosímetros pessoais. Estes 

TLDs têm gradualmente  substituído  os  dosímetros  de  filmes  fotográficos  em muitas  situações, 

porque as  doses absorvidas podem ser medidas sem a necessidade de revelação do filme, e os 

dosímetros podem ser reutilizados muitas vezes, após serem aquecidos a temperaturas elevadas, 

em torno de 300ºC. 

O  LiF  é  comercializado  em  uma  grande  variedade  de  formas  físicas,  incluindo  cristal, 

cilindros, pastilhas, pó ou discos com base de PTFE (TeflonTM). A forma mais popular provavelmente 

é  a  de  pastilha  prensada  a  quente  com  3,2  x  3,2  x  0,9  mm3. Muitos  fabricantes  de  cartões 

dosimétricos  de  TLDs  usam  pastilhas  deste  tamanho  como  o  elemento  central  do  seu  porta-
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dosímetro. O uso de pó é raro em dosimetria pessoal por causa da dificuldade de automatização 

dos procedimentos de manipulação de rotina.

A dose mínima detectável com o LiF é cerca de 100 µGy e o sinal permanece linearmente 

associado  à  dose  até  cerca  de  dezenas  de  Grays. Em  altas  doses,  o  material  mostra  um 

crescimento não linear em resposta por unidade de exposição, um comportamento conhecido como 

supralinearidade [KNOLL, 2000]. Assim como a baixas doses existe a sublinearidade. Estes efeitos 

são corrigidos por algoritmos devidamente projetados para tal, o que faz com que o intervalo de 

medida em dose do LiF aumente significativamente.

Como existe  uma  grande  variabilidade  entre  as  amostras  e  métodos  de  leitura,  valores 

absolutos da dose de radiação são normalmente determinados pela calibração do material irradiado 

a uma dose conhecida do material que se deseja monitorar [KNOLL, 2000]. 

2.1.3. Análise da resposta dos dosímetros

É possível realizar o tratamento da resposta dos dosímetros de formas diversas: 

a) Calcular uma média do BG (radiação ambiental)  do lote de dosímetros irradiados e 

subtraí-la  da  integral  da  curva  de  luminescência  de  cada  dosímetro.  Neste  caso, 

assume-se  que  a  distribuição  estatística  que  descreve  o  comportamento  do  BG é 

retangular;

b) Realizar um ajuste matemático da curva do BG de cada dosímetro, pressupondo que 

tenha  a  forma  de  uma  gaussiana,  e  só  então  subtrair  o  resultado  da  integral  da 

resposta original do dosímetro [CASTRO, 2002]. Esta técnica resultou numa melhora 

bastante  significativa  da curva trombeta quando comparada  com a curva trombeta 

resultante da utilização dos outros dois métodos;

c) E, em casos mais complexos, realizar a deconvolução dos picos específicos da curva 

de luminescência.
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Métodos computadorizados de ajuste de curvas de luminescência vêm sendo utilizados por 

estudiosos  dos  mecanismos  termoluminescentes  nas  últimas  quatro  décadas.  Aplicações  da 

deconvolução  computadorizada  de  curvas  luminescentes  (GCCD  –  “Glow Curve  Computerized 

Deconvolution”) começaram a aparecer na literatura científica no início da década de 1980, não 

muito  depois  da  introdução  dos  computadores  pessoais  na  indústria  e  nas  universidades.  Na 

Décima Conferência Internacional de Dosimetria do Estado Sólido, em Washington, DC, em julho de 

1992,  pelo  menos  12  trabalhos  foram  dedicados  à  descrição  de  rotinas  computadorizadas  de 

análise de curva de luminescência e suas aplicações [HOROWITZ e YOSSIAN, 1995].

A aplicação de rotinas  de ajuste  matemático para os  materiais  termoluminescentes mais 

comuns podem levar a importantes avanços em dosimetria termoluminescente, como: medida de 

correções de desvanecimento, determinação de tempo de exposição, detecção de vários tipos de 

falha de sistema e aperfeiçoamentos na exatidão da medida e níveis mínimos de dose mensuráveis 

[LUCAS, 1981].

Ao contrário  do que acontece com outras aplicações  de deconvolução de espectros,  por 

exemplo,  espectro  de  raios  gama,  a  forma  de  um  único  pico  de  luminescência  é,  ‘a  priori’, 

desconhecida. A forma da curva é uma entidade matemática complexa, razoavelmente difícil de 

tratar. Além disso, é dependente do modelo matemático e usualmente varia de pico para pico na 

curva de luminescência, como ilustrado no exemplo da Figura 4  [HOROWITZ e YOSSIAN, 1995].

No software atualmente em uso no Laboratório de Monitoração Individual Externa do CRCN, 

TLD-REMS  [TLD-REMS,  1997],  do  mesmo  fabricante  das  leitoras  termoluminescentes,  este 

procedimento  é  semi-automático.  Embora  a  deconvolução  seja  automática,  é  necessária  a 

marcação manual do intervalo de canais onde será realizada a deconvolução.
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Figura 4.  Curva de emissão TL típica do LiF [CAMPOS, 1998].

2.1.4. Aplicações em Monitoração Individual

Um dos tipos de exposição definido pela Comissão Internacional de Proteção Radiológica 

(International Comission  on Radiation Protection – ICRP), é a exposição ocupacional14 que deve 

obedecer ao princípio da Limitação da Dose Individual,  que estipula valores de limites de dose 

acima dos quais  qualquer  exposição contínua  possa resultar  em risco e  cuja  prática  pode ser 

descrita  como  inaceitável  em  circunstâncias  normais  [ICRP-60,  1990].  E,  para  verificar  o 

cumprimento do Princípio da Limitação da Dose Individual,  se faz necessário que os indivíduos 

ocupacionalmente expostos sejam monitorados individualmente.

A Tabela 1 exibe os limites de dose anuais adotados no Brasil, que são baseados na ICRP-60 

[ICRP-60, 1990] para indivíduos ocupacionalmente expostos e para indivíduos do público.

14 A ICRP limitou o uso da expressão “exposição ocupacional (à radiação)” à exposição que ocorre no trabalho como 
resultado  de  situações  que  podem  ser  consideradas  de  responsabilidade  do  gerenciamento  operacional  
[ICRP-60, 1990].
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 Tabela 1: Limites de dose recomendados pela Norma CNEN/NN-3.01 [2005].

Limites de Dose Anuais [a]

Grandeza Órgão Indivíduo ocupacionalmente 
exposto

Indivíduo do público

Dose efetiva Corpo inteiro 20 mSv [b] 1 mSv [c]

Dose
equivalente

Cristalino 150 mSv 15 mSv

Pele [d] 500 mSv 50 mSv

Mãos e pés 500 mSv ---
[a] Para fins de controle administrativo efetuado pela CNEN, o termo dose anual deve ser considerado como dose 

no ano calendário, isto é, no período decorrente de janeiro a dezembro de cada ano.
[b] Média ponderada em 5 anos consecutivos, desde que não exceda 50 mSv em qualquer ano.
[c] Em circunstâncias especiais, a CNEN poderá autorizar um valor de dose efetiva de até 5 mSv em um ano, 

desde que a dose efetiva média em um período de 5 anos consecutivos, não exceda a 1 mSv por ano.
[d] Valor médio em 1 cm2 de área, na região mais irradiada.

A monitoração individual  externa do trabalhador compreende a  avaliação sistemática  das 

exposições externas devido à sua atividade profissional e tem como objetivo fornecer informações 

sobre exposições de indivíduos à radiação ionizante, isto é, fornecer informações para o controle de 

exposições e avaliar  a  dose recebida pelo  indivíduo.  A avaliação da dose é feita  por  meio  de 

dosímetros individuais usados pelo trabalhador durante a exposição à radiação, e pode-se usar um 

número suficiente de dosímetros que permita estimar a dose total recebida para diferentes tipos de 

radiação.

No Brasil,  os  Serviços  de Monitoração  Individual  Externa (SMIEs)  devem ser  legalmente 

constituídos, suas instalações (inclusive laboratórios) devem estar localizados em território nacional 

e devem ser certificados pelo Comitê de Avaliação de Serviços de Monitoração Individual Externa 

(CASMIE/IRD CNEN, 1995).

A  grandeza  dosimétrica  a  ser  avaliada  pelos  SMIEs  é  a  Dose  Pessoal  Hp(d),   em 

conformidade com a ICRP-60 [ICRP-60, 1990], que, por definição, é a dose equivalente em tecido 

mole, em um ponto específico do corpo a uma profundidade d [ICRU-39, 1985].
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Diversos  materiais  são  utilizados  em  Monitoração  Individual,  entre  eles,  câmaras  de 

ionização,  filmes  fotográficos,  materiais  termoluminescentes,  vidro  fosfatado,  dosímetros 

luminescentes por estímulo ótico, dosímetros químicos. 

Em uso há mais de 30 anos, o Fluoreto de Lítio, na forma LiF:Mg,Ti, ainda hoje se mantém 

como o dosímetro termoluminescente mais amplamente utilizado, especialmente para dosimetria 

pessoal. Esta popularidade parece se dever à quase equivalência do material com o tecido humano, 

e  à  sua  confiabilidade,  apesar  de  sua  complexa  curva  de  luminescência  e  da  sensibilidade 

moderada.

Neste trabalho são utilizados cartões dosimétricos com detectores de Fluoreto de Lítio. 
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2.2. REDES NEURAIS

As  Redes  Neurais  Artificiais  (RNAs)  são  sistemas  paralelos  distribuídos,  compostos  por 

unidades  de  processamento  simples  chamados neurônios,  que  calculam determinadas funções 

matemáticas (geralmente não lineares) dispostas em uma ou mais camadas interligadas por um 

grande número de conexões, geralmente unidirecionais. Representam uma forma de computação 

não-algorítmica caracterizada por sistemas que relembram a estrutura do cérebro humano [BRAGA, 

LUDEMIR e CARVALHO, 2000].

A  história  das  redes  neurais  artificiais  teve  início  em 1943,  quando  o  psiquiatra  Warren 

McCullock e o matemático Walter Pitts [McCULLOCK e PITTS, 1943] publicaram um trabalho com 

uma discussão sobre redes lógicas de neurônios, novas idéias sobre máquinas de estados finitos, 

elementos  de  decisão  de  limiar  lineares  e  representações  lógicas  de  várias  formas  de 

comportamento e memória. Este trabalho teve como foco a representação do modelo artificial de um 

neurônio [BRAGA, LUDEMIR e CARVALHO, 2000]. 

Apenas  em  1949,  Donald  Hebb  [HEBB,  1949]  publicou  o  primeiro  trabalho  envolvendo 

aprendizado, variando-se os pesos de entrada dos neurônios. A exemplo do modelo biológico, esta 

teoria era baseada no reforço das ligações sinápticas entre neurônios excitados, e ainda é utilizada 

atualmente em algoritmos de aprendizado [BRAGA, LUDEMIR e CARVALHO, 2000].

Em  1958,  Frank  Rosemblatt  (1958)  apresentou  o  Perceptron,  uma  rede  com  neurônios 

interligados dispostos em camadas, que, a partir de sinapses ajustáveis, podia classificar padrões, 

dividindo o espaço de entrada em regiões distintas para cada uma das classes existentes, desde 

que fossem linearmente separáveis. Foi apresentado também um algoritmo de treinamento da rede 

para executar determinados tipos de funções. Este modelo possuía três camadas: a camada de 

entrada, que recebe as entradas do exterior e possui conexões fixas; a camada intermediária, que 

recebe  os  impulsos  da  primeira,  através  de  conexões cuja  eficiência  de  transmissão  (peso)  é 

ajustável;  e  a  terceira  camada,  que recebe os dados (resposta)  da camada intermediária  e  os 

devolve ao meio (saída) [BRAGA, LUDEMIR e CARVALHO, 2000]. Estas publicações introduziram 

o  primeiro  modelo  de  redes  neurais  simulando  máquinas,  o  modelo  básico  de  rede  de  auto-

organização e o modelo Perceptron de aprendizado supervisionado.
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Em  1969,  Minsky  e  Papert  (1969)  publicaram  um  trabalho  falando  das  dificuldades  de 

resolução de problemas não lineares e do tempo e espaço físico que seriam requeridos para a 

solução dos chamados “problemas complexos”, até então não resolvidos pelas RNAs. A abordagem 

conexionista ficou, então, adormecida. [BRAGA, LUDEMIR e CARVALHO, 2000].

Apenas no início  da década de 1980 esta  abordagem retomou fôlego e,  em 1982,  John 

Hopfield [HOPFIELD, 1982] publicou um trabalho mostrando a relação entre redes recorrentes auto-

associativas e sistemas físicos. Isto abriu espaço para a utilização de teorias correntes da Física 

para  estudar  tais  modelos.  Este  movimento  ganhou  ainda  mais  força  depois  da  descrição  do 

algoritmo de treinamento por retropropagação de erro (“error backpropagation” ou simplesmente 

“backpropagation”)  por  Rumelhart,  Hinton  e  Williams  em  1986  [RUMELHART,  HINTON  e 

WILLIAMS, 1986], que mostrou que as RNAs de múltiplas camadas são capazes de resolver os 

chamados “problemas difíceis de aprender”, como detecção de paridade, conectividade e simetria. 

Outro fator relevante para a retomada dos modelos de RNAs foi o avanço da microeletrônica, que 

permite a realização física de modelos de neurônios de forma anteriormente impensável [BRAGA, 

LUDEMIR e CARVALHO, 2000; CARVALHO, 2004].

A exemplo do funcionamento das redes neurais naturais como o cérebro, as Redes Neurais 

Artificiais  (RNAs)  são  compostas  por  diversos  pequenos  módulos  chamados  neurônios,  que 

fragmentam o  processamento  das  informações  e  facilitam a  tomada  de  decisão,  aumentando, 

assim, a precisão nos dados de saída [HAYKIN, 2001; BRAGA, LUDEMIR e CARVALHO, 2000]. 

Por  possuir  a  capacidade  de  "aprendizado"  e  “generalização”,  essas  redes  são  amplamente 

utilizadas em diversas áreas com o objetivo de reconhecimento de padrões, tomada de decisão, 

modelagem, classificação, análise de séries temporais, processamento de sinais e reconhecimento 

de imagem, entre outros [HAYKIN, 2001].

A partir do modelo proposto por McCullock e Pitts foram derivados muitos outros modelos que 

permitem uma saída não necessariamente booleana (do tipo sim ou não, verdadeiro ou falso), com 

uma ou várias camadas e com diferentes funções de ativação (que ativam ou não a saída do 

neurônio a partir do valor da soma ponderada de suas entradas). 

Na Figura 5, pode-se ver uma representação esquemática de um neurônio em uma RNA que 

recebe  várias  entradas  (x1..xp)  e  as  processa  repassando  a  saída  (y)  ao  neurônio  seguinte 

[CARVALHO, 2004].
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Figura 5. Representação esquemática de um neurônio [CARVALHO, 2004].

A RNA adquire conhecimento através da experiência. Sua aprendizagem se dá por meio de 

dados já conhecidos separados em dois grupos (controle e treinamento), que servirão de referência 

para que a rede seja programada para, a partir de uma dada entrada, produzir uma saída específica 

[CARVALHO, 2004]. 

O processo de treinamento consiste em receber entradas, processá-las gerando saídas que 

são comparadas com as saídas desejadas, e receber correções até que todas as saídas produzidas 

sejam exatamente iguais às esperadas. Ao atingir este ponto, diz-se que o trabalho de treinamento 

está  completo,  ou  seja,  que  a  rede  “aprendeu”  como  trabalhar  corretamente  as  informações, 

estando, portanto, pronta para receber dados cujas saídas são desconhecidas [BRAGA, LUDEMIR 

e CARVALHO, 2000].

Quanto ao tipo de conexões dos neurônios, as redes neurais dividem-se em:

“Feedforward” ou acíclica, quando a saída de um neurônio da i-ésima camada da rede só 

pode receber entradas provenientes de neurônios de camadas de índice menor que i (Figura 6).

Figura 6. Exemplos de redes “feedforward” ou acíclicas.
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“Feedback” ou cíclica, quando a saída de algum neurônio na i-ésima camada da rede é usada 

como entrada de neurônios em camadas de índice menor ou igual a i (Figura 7).

Figura 7. Exemplo de rede “feedback” ou cíclica.

Reconhecedores  de  cadeias,  quando  a  saída  final  (única)  é  ligada  às  entradas,  para 

realimentação, fornecendo o estado atual do autômato (Figura 8).

Figura 8. Exemplo de rede reconhecedora de cadeia.

Auto-associativa,  quando  todas  as  ligações  são  cíclicas.  Este  tipo  de  redes  associa  um 

padrão de entrada a ele mesmo, sendo particularmente útil na recuperação ou “regeneração” de um 

padrão de entrada (Figura 9).

Figura 9. Exemplo de rede auto-associativa.
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Quanto à sua conectividade, as RNAs também se classificam em: fracamente ou parcialmente 

conectadas, como os exemplos das figuras 6(b) e 7; ou completamente conectada como nas figuras 

6(a) e 9 [BRAGA, LUDEMIR e CARVALHO, 2000].

Por serem ferramentas muito versáteis, as redes neurais vêm sendo aplicadas com sucesso 

na área de Monitoração Individual  Externa,  embora ainda sejam encontrados poucos  trabalhos 

publicados a respeito deste tema.

2.2.1. O Algoritmo de Treinamento

Basicamente, o algoritmo de propagação de erro consiste de comparar a resposta fornecida 

pela rede para o problema, com a chamada saída desejada e, caso não sejam iguais, reajustar os 

pesos da rede, no sentido inverso do fluxo da rede, ou seja, da saída para a entrada. 

O reajuste dos pesos é feito calculando-se o sinal de erro  e(n) para todos os neurônios da 

rede. Para os neurônios da camada de saída, o e(n) é a diferença entre a resposta desejada e a 

resposta fornecida pela rede, como na equação

onde ej(n) é o erro do neurônio j na n-ésima camada da rede,  dj(n) é a saída desejada para este 

neurônio e yj(n) é a saída real obtida.

Já para os neurônios das camadas escondidas, não existe uma resposta desejada específica 

para o neurônio, de modo que o sinal de erro deve ser determinado recursivamente, em termo dos 

sinais de erro de todos os neurônios aos quais o neurônio está diretamente conectado. 

Cada um dos neurônios da camada escondida processa a entrada de todos os neurônios 

anteriores multiplicada pelos pesos de suas sinapses, que é submetida à função de transferência e 

a saída é repassada ao neurônio da próxima camada, até que seja atingida a camada de saída, 

resultando na resposta da rede neural [HAYKIN, 2001].
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É típica a utilização da função de transferência sigmóide nas camadas escondidas em redes 

neurais com múltiplas camadas. Também neste trabalho, é esta a função de transferência utilizada:

onde  wji é o peso da conexão do neurônio i ao neurônio j da camada anterior, que é inicializado 

com um valor randômico. yi é a saída do neurônio i, enquanto b é o valor do bias (limiar de ativação 

do neurônio), que é saída para calcular a entrada de um neurônio a partir de todos os neurônios 

conectados a ele.

Na fase da retropropagação, o erro entre a saída da rede e a saída desejada é atualizado 

usando a “regra delta”, e os pesos entre os neurônios são atualizados da camada de saída para a 

camada de entrada:

Onde ej é o sinal de erro do neurônio j, yj  é a saída do neurônio j, n é o número de iterações, 

 é a taxa de aprendizagem e  é o momentum. A taxa de aprendizagem controla a taxa com que a 

rede  aprende  e  o  momentum,  adiciona  a  proporção  da  alteração  do  peso  anterior  durante  o 

treinamento. 

Além do ajuste de pesos, há ainda um outro ponto de fundamental importância para o bom 

desempenho do algoritmo de treinamento: o critério de parada. 

Uma  rede  neural  suficientemente  treinada  produzirá  saídas  corretas  mesmo  quando  a 

entrada for um pouco diferente dos exemplos utilizados para treinamento. Entretanto, quando a rede 

aprende excessivamente, ela pode memorizar os dados de entrada, perdendo a capacidade de 

generalizar. Ela pode fazer isso encontrando uma característica que está presente nos dados de 

treinamento, como ruído, por exemplo, mas que não aparece na função subjacente que deve ser 

modelada. Este fenômeno é conhecido como excesso de ajuste ou excesso de treinamento. Na 

Figura10, pode-se observar em (a) um exemplo de saída de uma rede neural onde o número de 

iterações do treinamento foi suficiente – a  rede responde bem para valores que não compunham o 
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grupo de treinamento. Em (b) a saída de uma rede neural que teve excesso de treinamento – a rede 

não  consegue  identificar  corretamente  os  dados  que  não  estavam  presentes  no  grupo  de 

treinamento. [HAYKIN, 2001]

Em geral,  não se pode demonstrar  que o algoritmo de retropropagação convergiu e não 

existem regras bem definidas para sua parada. Assim, pode-se adotar alguns critérios,  como a 

aproximação do gradiente de erro a um valor aceito como razoável, por exemplo, menor que 0,01, 

ou um número de iterações a partir do qual não há melhoras significativas no aprendizado.

Figura 10: Exemplos de saída de uma mesma rede neural em função do treinamento.

2.2.2. Aplicações de Redes Neurais Artificiais em Dosimetria

A aplicação de redes neurais na resolução de problemas da dosimetria e áreas correlatas foi 

proposta por alguns autores:

a) “Aplicação de redes neurais para extração do espectro de nêutrons medido por meio de 

esferas de Bonner.”: Utiliza uma rede neural para obtenção do espectro de energia de 

nêutrons, por meio do reconhecimento do espectro de energias de 0.0001 eV a 10MeV. 

[BRAGA e DIAS, 2002];
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b) “Implementação de polaridade dinâmica para discriminação da forma do pulso nêutron-

fóton pelo uso de redes neurais classificadoras.”:  Utiliza redes neurais para separar 

fótons  de  nêutrons  de  energia  média  de  aproximadamente  100  keV  usando  as 

informações de amplitude e período de pulso alto.  [ZHONG, MILLER e BUCKNER, 

1998]

c) “Determinação do espectro de nêutrons rápidos por detectores de limiar de ativação 

usando redes neurais”  [KARDAN et al, 2003];

d) Utilização de uma rede neural para otimização do cálculo de dose [LEE, KIM e LEE, 

2000; 2001];

e) “Análise e modelagem de medidas de dose de portais de imagem eletrônica”: A dose e 

o espectro de energia foram pontuados como função da espessura da placa, tamanho 

do campo e “gap” de ar entre a superfície e o detector.   Neste trabalho foi proposto um 

modelo baseado em convolução analítica. [PISTORIUS e YEBOAH, 1995];

f) “Uma comparação entre códigos de extração de espectros de nêutrons usados com um 

detector  miniatura  NE213”:  Compara  os  códigos  FORIST,  FERDOR  ,  RADAK  e 

FLYSPEC com uma aplicação baseada em redes neurais para obtenção de espectros 

de nêutrons de energia superior a 10MeV. [SCOTT, GREEN E KOOHI-FAYEGH, 2000];

g) “Desenvolvimento de uma nova metodologia  para o cálculo  de dose em dosimetria 

fotográfica”: Uma rede neural foi treinada para reconhecer a dose e a energia a partir de 

leituras das densidades óticas dos filmes utilizados em dosimetria fotográfica [DALTRO, 

1994]; 

h) “Modelagem  de  incerteza  com  redes  neurais  artificiais  em  espectrometria  de  raios 

gama” [DRAGOVIC et al, 2005].

Estes  trabalhos  utilizam  redes  do  tipo  “feedforward”,  com  o  algoritmo  de  treinamento 

“backpropagation”, sendo bem sucedidos na resolução de problemas relacionados à discriminação 

de dados (problemas de classificação). 
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3. METODOLOGIA

A metodologia empregada neste trabalho, visando o reconhecimento das energias médias 

para  as  irradiações  a  que  são  submetidos  os  dosímetros,  está  dividida  nas  seguintes  etapas: 

obtenção de dados de entrada,  pré-tratamento dos dados e processamento pela rede neural.

3.1. Obtenção dos dados de entrada

Para a obtenção dos dados de entrada foi  utilizado o sistema dosimétrico  fabricado pela 

Thermo  Electron  Corporation  (antiga  Harshaw-Bicron)  que  consiste  em  um  porta-dosímetro  de 

plástico com diferentes filtros, no qual é inserido um cartão dosimétrico composto de quatro cristais 

termoluminescentes encapsulados entre duas folhas de teflon (PTFE) de espessura 10 mg/cm2 

montados em um suporte de alumínio identificado por código de barras, conforme apresentado na 

Figura 11. 

Figura 11: Cartão dosimétrico fabricado pela Thermo Electron.

O porta-dosímetro (Figura 12) protege o cartão de possíveis agressões ambientais e também 

serve como suporte dos filtros utilizados para discriminar os tipos de radiação e partículas (, ,  e 

nêutrons). A combinação entre o tipo de dosímetro e o filtro permite extrair diferentes informações 

deste sistema dosimétrico, como dose em profundidade, dose no cristalino, etc. Os diferentes filtros 

e  dosímetros  termoluminescentes  presentes  neste  sistema  e  o  seu  posicionamento  no  porta-

dosímetro são descritos na Tabela 2.
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Figura 12: Cartão dosimétrico e porta-dosímetro aberto.

Tabela 2: Relação de Filtros do Porta Dosímetro [HARSHAW-BICRON, 1997].

Filtro No. Material e Espessura Tipo de Detetor

01 Plástico ABS (242 mg/cm2) + cobre (91 mg/cm2) TLD 700 

02 Plástico ABS (107 mg/cm2) + PTFE (893 mg/cm2) TLD 700

03 PTFE + Mylar aluminizado (Total de 17 mg/cm2) TLD 700 

04 Plástico ABS (300 mg/cm2) TLD 600

   O cristal  TLD 700 (7LiF: Mg, Ti), em combinação com o filtro nº 1 do porta-dosímetro, 

possibilita a medida de fótons de baixa energia; o TLD 700 sob o filtro nº 2 é utilizado para medidas 

de dose profunda; o cristal TLD 700 localizado sob a janela aberta indicado na posição nº 3, é 

utilizado para medidas de dose superficial; e o cristal TLD 600 (6LiF: Mg, Ti) localizado sob o filtro 

nº 4 do porta-dosímetro é utilizado para medidas de nêutrons. 

A  dependência  energética  do  sistema  dosimétrico  utilizado  é  apresentada  na

Figura 13 (onde R(E) é resposta para a energia média da qualidade utilizada e R(Cs-137) é a 

Resposta do Césio).
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Figura 13: Dependência energética do sistema dosimétrico em termos da resposta relativa ao 137Cs. 

3.1.1. Irradiação

As irradiações com propósito de geração de dados para treinamento e aquelas para teste da 

rede  foram realizadas  no  Serviço  de  Calibração  da  Divisão  de  Metrologia  do  CRCN,  com  as 

qualidades ISO (“International Organization for Standardization”) de raios-X e as fontes de 137Cs e 
60Co exibidas na Tabela 3, variando entre as energias de 16 e 1250 keV (energia média). Cada uma 

dessas qualidades foi denominada de padrão ou classe a ser reconhecida pela rede neural. 

Tabela 3: Qualidades ISO a que foram irradiados os dosímetros e suas respectivas energias médias (E).

Qualidade E(keV) Qualidade E(keV)

N20 16 N100 83

N30 24 N150 118

N40 33 N200 164

N60 48 N250 208

W60 45 137Cs 662

N80 65 60Co 1250

*(N corresponde aos espectros estreitos, do inglês Narrow  e W aos espectros largos, do inglês Wide)
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Foram selecionados inicialmente 24 dosímetros,  que foram divididos em subgrupos  de 4 

dosímetros  cada,  devido  a  limitações  impostas  pelas  dimensões  do  campo  de  irradiação 

(aproximadamente 10 cm de diâmetro). Cada subgrupo foi irradiado a uma mesma energia média e 

na mesma posição. As  doses a  que os dosímetros foram irradiados  foram 0,5  mSv,  2 mSv e

10 mSv.  O procedimento utilizado consiste em posicionar cada subgrupo a ser irradiado na face 

frontal de um fantoma de tórax da ISO (ISO slab phantom, ver Figura 14) [ISO 4037-3] de 30 x 30 x 

15 cm3 composto de material PMMA (poli metil metacrilato) e preenchido com água, a uma distância 

de 3,4m do tubo de raios-X (modelo HF320 da marca Pantak) ou a 1m da fonte de 137Cs ou de 60Co, 

considerando  o  centro  geométrico  do  conjunto  de  dosímetros  para  cálculo  da  distância  fonte-

dosímetro.

 

Figura 14: Fantoma de tórax e o posicionamento dos dosímetros.

3.1.2. Leitura

As leituras dos dosímetros foram realizadas com o tempo mínimo de duas horas após a 

irradiação, de acordo com os procedimentos do Laboratório de Dosimetria Termoluminescente da 

Divisão de Radioproteção e Dosimetria do CRCN. Este tempo é o período necessário para que 

ocorra o desvanecimento da informação armazenada nas armadilhas mais rasas.
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O  sistema  de  leitura  é  composto  pela  leitora  automática  modelo  6600  fabricada  pela 

Harshaw-Bicron para leitura exclusiva de cartões, utilizando ar seco gerado por um compressor. O 

sistema  de  ar  seco  possibilita  o  aquecimento  sem  contato  entre  o  material  e  a  superfície 

aquecedora,  e  a  taxa  de  aquecimento  pode  variar  de  poucos  graus  a  centenas  de  graus  por 

segundo. Na Figura 15, a configuração periférica do sistema de leitura é exibida.

Figura 15: Sistema de leitura com computador, leitora Harshaw 6600 e impressora.

O perfil  de tempo e temperatura (“Time Temperature Profile” – TTP) utilizado nas leituras 

realizadas para este trabalho foi: taxa de aquecimento de 25°C.s-1, temperatura máxima de 300°C, 

tempo de aquisição de 16'40'', e temperatura de anilamento de 300°C.

3.2. Pré-tratamento dos dados

Para realizar uma classificação utilizando uma rede neural, é necessário escolher que dados 

serão fornecidos como entrada para o processamento e para o aprendizado, e também a forma 

como os dados serão classificados, ou seja, o formato no qual a rede neural fornecerá os dados de 

saída para que se compreenda a que classe pertence cada informação processada.

Neste trabalho, optou-se por realizar a classificação através de vários neurônios de saída da 

rede  neural,  sendo  uma para  cada  possibilidade  de  classificação  (BG,  N40,  N60,  N80,  etc...), 

pontuadas no intervalo de valores entre 0 e 1, que é o intervalo de uma função sigmóide (Tabela 4), 

de acordo com a probabilidade de que o dosímetro tenha sido irradiado àquela energia (ou não 
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tenha sido irradiado, no caso de BG). 

Ao fim do processamento, a rede neural compara o valor final obtido ao valor definido como 

saída desejada para cada um dos neurônios de saída (Tabela 4) e atribui o valor 1 (ou o maior valor 

próximo a 1 possível) ao neurônio “vencedor”, ou seja, ao neurônio que tiver a maior probabilidade 

de ser a resposta correta para a classificação.

O  valor  tomado  como  a  resposta  da  rede  foi  o  maior  valor  fornecido  pelo  conjunto  de 

neurônios de saída para um dado dosímetro, podendo extrapolar o intervalo indicado para a saída 

desejada (entre 0 e 1) em função do cálculo obtido ao final do processamento dos muitos neurônios 

da rede neural.

Tabela 4: Saídas desejadas para as qualidades ISO utilizadas.

Qualidade Saída Desejada (SD) Qualidade Saída Desejada (SD)

BG 0,000 N150 0,625

N40 0,125 N200 0,750

N60 0,250 137Cs 0,875

N80 0,375 60Co 1,000

N100 0,500

Nos casos onde havia disponibilidade de outras energias, como N20, N30, W60 e N250,  a 

tabela  de  saídas  desejadas  teve  que  ser  recalculada.  Porém,  para  a  quase  totalidade  dos 

experimentos, foram utilizadas as saídas desejadas constantes da Tabela 4.

Após cada procedimento de leitura, um arquivo contendo as leituras em formato ASCII foi 

gerado  pelo programa NVLAP [NVLAP, 1993]. Neste arquivo, constam informações sobre a leitora, 

condições de leitura, o número identificador do cartão dosimétrico, a unidade em que foi realizada a 

leitura do cartão e o espectro da curva de luminescência para os quatro TLDs de cada cartão lido, 

composto pelos dados referentes aos 200 canais de intensidades de luz que foram obtidos. Um 

espectro típico das leituras de quatro detectores TL de um cartão é apresentado na Figura 16. 
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Figura 16:  Gráfico de um cartão dosimétrico irradiado a 2 mSv com 137Cs

Como estes não eram os dados desejados para a  entrada da rede,  foi  desenvolvido um 

programa para pré-tratamento – Pretrat (Figura 17), que  transforma o arquivo exportado pela leitora 

de  TLDs  em  um  arquivo  com  formato  adequado  ao  processamento  pela  rede  neural.  Neste 

desenvolvimento, foi utilizada a linguagem C++, com uso da biblioteca gráfica Qt e do banco de 

dados MySQL,  todas ferramentas  para desenvolvimento para o  sistema operacional  Linux,  sob 

licença GPL15. 

Durante o processamento dos dados, o Pretrat integra as leituras dos 200 canais obtidos a 

partir  de cada um dos TLDs do cartão dosimétrico analisado para obter a área sob a curva de 

luminescência  de  cada  dosímetro.  No  caso  de  dosímetros  utilizados  para  treinamento,  são 

introduzidas manualmente as qualidades em que foram irradiados, assim como as saídas desejadas 

após  o  processamento  pela  rede  neural.  Após  o  processamento,  é  gerado  um  novo  arquivo 

contendo, como dados de saída, o número do cartão dosimétrico e as áreas sob as curvas de 

luminescência de cada TLD.

Os dados introduzidos como dados de entrada no programa Pretrat, assim como os dados 

gerados após o processamento, podem ficar armazenados no banco de dados. Estes dados foram 

armazenadas até que se obtivesse uma quantidade suficiente para proceder ao treinamento. 

15 “General Public License” – Licença pública genérica, que permite o usar um programa de computador gratuitamente, 
desde  que não se obtenha lucros com ele.
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O programa Pretrat, de acordo com a conveniência, pode gerar arquivos com qualquer parte 

dos dados acumulados, de modo que possam ser utilizados de formas variadas para treinamento ou 

processamento pela rede, assim como pode ser customizado para se adequar às necessidades de 

um SMIE.

Na Figura 17, pode-se observar uma tela do programa de pré-tratamento de dados, Pretrat, 

com uma área para importação do arquivo de leituras provenientes do NVLAP (sistema da leitora 

termoluminescente), uma tabela para exposição dos dados já armazenados no banco de dados 

(arquivo harshaw, número do cartão dosimétrico,  áreas dos 4 TLDs, qualidade ISO em que foi 

irradiado o cartão, unidade de leitura e a saída desejada (SD)) e uma outra área onde se pode 

exportar dados de um ou mais arquivos para a utilização pela rede neural.

Figura 17: Tela de aquisição e exportação de dados do Pretrat.
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3.3. Processamento pela Rede Neural

Neste  trabalho  foi  utilizado  o  software  Matlab®16 7.0,  que  é  uma  linguagem  de  alta 

performance para computação técnica, possuindo um ambiente visual, editor de código e módulos 

específicos  de  bibliotecas  que  podem ser  adquiridos  separadamente,  conforme  o  interesse  do 

trabalho. 

O Matlab® foi utilizado para criar e treinar a rede neural empregada, tendo-se escrito uma 

rotina específica para isto.

Até que a rede neural se estabelecesse como ferramenta para o propósito deste trabalho, foi 

necessário  realizar  a  entrada  dos  dados,  o  treinamento para as qualidades  ISO disponíveis,  a 

verificação dos dados de saída e, posteriormente, retornar à análise dos dados de entrada para que 

se pudesse refinar o procedimento de pré-tratamento dos dados, buscando identificar fatores que 

tivessem influência na separação dos dados.

Eventualmente eram alterados também parâmetros da rede, como número de neurônios nas 

camadas escondidas, número de neurônios na camada de saída (número de respostas da rede) e 

número de iterações do treinamento. 

Neste trabalho, foi utilizado um mecanismo de treinamento que utiliza o algoritmo “resilient 

backpropagation”,  uma otimização do algoritmo de retropropagação de erro (“backpropagation”), 

cuja execução se dá de forma mais rápida, visto que apenas o sinal da derivada da função que 

calcula a performance da rede é utilizado para determinar se o peso deve ser reajustado e, caso 

afirmativo,  se  o  peso  deve  ser  aumentado  ou  diminuído.  O  tamanho  da  alteração  do  peso  é 

determinada por um valor de correção em separado [MATLAB, 2004].

16 Matlab é marca registrada da Mathworks Inc.

45



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Definição da quantidade mínima de leituras para o reconhecimento de energias

Como mencionado no tópico Redes Neurais,  uma quantidade de informações é suficiente 

para  o  treinamento  de  uma  rede  neural  quando  atinge  a  representatividade  do  padrão  a  ser 

reconhecido, o que pode variar de acordo com o comportamento de cada padrão. 

Para  verificar  a  partir  de  que  quantidade  seria  possível  realizar  o  reconhecimento  das 

energias  estudadas,  foram  realizados  diversos  experimentos,  com  quantidades  variadas  de 

dosímetros. A partir de um conjunto de 24 dosímetros, já se obteve o reconhecimento satisfatório, 

utilizando  três  dosímetros  para  treinamento  e  um para  teste  em cada  energia.  Porém,  utilizar 

conjuntos de treinamento e teste tão restritos é uma decisão perigosa, visto que a rede pode apenas 

decorar o pequeno conjunto de dados. O teste baseado em pequenas amostragens também pode 

não ser suficientemente confiável, visto que não reproduz grande parte das variações que podem 

ocorrer no universo de dados onde a rede será utilizada.

Como apenas podem ser diferenciadas energias em uma mesma dose, foi considerada como 

quantidade mínima aproximadamente 72 dosímetros por valor de dose treinado (0,5; 2 e 10 mSv), 

sendo, 5 dosímetros para treinamento e  3 dosímetros para teste de cada energia.

4.2. Definição da topologia da rede e otimização do número de iterações

A principal etapa do trabalho realizado foi a definição da topologia da rede neural, onde se 

definiu o número de neurônios empregados, e o número de iterações que melhor se adequavam ao 

problema. Esta definição e a posterior otimização da rede consistem em uma etapa do trabalho que, 

diferentemente do que pode ser  pensado,  é completamente empírica.  Foram, então, realizados 

testes com diferentes quantidades de neurônios e de iterações para que se pudesse determinar 

quais as melhores condições a serem empregadas.

A saída da rede neural modelada a que se chegou, após diversos testes de arquitetura, é 

composta  de nove respostas,  sendo uma fornecida por  cada neurônio de saída,  ou seja,  uma 

46



resposta para cada um dos padrões testados: N40, N60, N80, N100, N150, N200, 137Cs e 60Co (33, 

48, 65, 83, 118, 164, 662 e 1220 keV) e dosímetros de BG.

As Figuras 18 e  19 apresentam exemplos do uso de duas topologias distintas utilizadas 

durante  o  processo  de  definição  da  rede  neural.  Elas  exibem  o  resultado  de  um  teste  de 

reconhecimento  da  energia  para  um  mesmo  grupo  de  dosímetros,  irradiados  a  2  mSv,  nas 

qualidades N40, N60, N80, N100, N150, N200, 137Cs e 60Co e dosímetros de BG, apenas variando o 

número de neurônios nas camadas escondidas. A rede da Figura 18 possui 4 neurônios de entrada 

(que recebem as áreas sob as curvas de luminescência de cada TLD do cartão dosimétrico após 

passarem pela etapa de pré-tratamento), 80 na primeira camada escondida, 30 na segunda camada 

escondida  e  9  neurônios  de  saída  (correspondentes  aos  padrões  energéticos  utilizados  nos 

experimentos  e  anteriormente  já  mencionados).  A  rede  apresentada  na  Figura  19,  e  que  foi 

escolhida para a  realização da maioria  dos experimentos,  possui  4  neurônios de  entrada,  120 

neurônios  na  primeira  camada  escondida,  60  neurônios  na  segunda  camada  escondida  e  9 

neurônios de saída.

Pode-se  observar  que  a  resposta  obtida  na  Figura  18  apresenta  uma  tendência  no 

reconhecimento, indicando preferencialmente a classe N150, cuja energia média é 118 keV. Já na 

Figura 19, este comportamento não foi observado. Definiu-se, então, esta arquitetura de rede como 

sendo a  mais  viável  para a realização do trabalho,  composta por  4 neurônios de entrada,  120 

neurônios  na  primeira  camada  escondida,  60  neurônios  na  segunda  camada  escondida  e  9 

neurônios  de  saída,  representando  cada  uma  das  possibilidades  de  classificação  correta  da 

informação de entrada,  a  saber:  BG, N40 (33keV),  N60,  N80,  N100,  N150,  N200,  137Cs e  60Co 

(Figura 20). 
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Figura 18: Resposta obtida por uma rede neural de 4x80x30x9 neurônios.

Figura 19: Resposta obtida pela rede neural de 4x120x60x9 neurônios.
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Figura 20. Esquema da rede neural utilizada neste trabalho.

O outro parâmetro avaliado nesta etapa foi a variação do número de iterações. Para tanto, 

foram testadas  para  as  leituras  obtidas,  a  partir  de um mesmo grupo de cartões  dosimétricos 

irradiados a 2 mSv, as quantidades de iterações 10.000 e 50.000, cujos gráficos de saída, para o 

mesmo grupo  de  teste  podem ser  observados  nas  Figuras  21  e  22.  Durante  a  realização  da 

otimização do número de iterações, foram realizados testes com 5.000, 10.000, 50.000, 75.000, 

85.000 e 150.000 iterações. Optou-se aqui por apresentar os resultados apenas para as melhores 

condições  observadas,  pois  quando  se  alterou a  quantidade  de  iterações  no  treinamento para 

menos  de  10.000  ou  para  mais  de  50.000,  o  erro  na  resposta  da  rede  neural  aumentou 

significativamente (em torno de 5% a 15% para uma variação no número de iterações no intervalo 

de 60.000 a 150.000).

Figura 21: Resposta obtida a partir da rede neural para 10.000 iterações no treinamento.
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Figura 22: Resposta obtida a partir da rede neural para 50.000 iterações no treinamento.

Devemos salientar aqui que foi observado que este número de iterações pode ser variável 

com as condições de reconhecimento a que a rede esteja sendo submetida. Em casos em que as 

energias médias estejam muito próximas, a utilização de um número grande de iterações pode ser 

uma boa opção, como quando se trabalha com condições de entrada consideradas ótimas, por 

exemplo, nos casos em que as energias estão bem separadas. Entretanto, um número menor de 

iterações pode ser uma boa opção quando os dados possuem uma resolução em energia muito 

pobre, conforme exposto anteriormente, na revisão da literatura sobre redes neurais.

Para o desenvolvimento do trabalho, optou-se inicialmente, por realizar o treinamento da rede 

neural com o número de 10.000 e 50.000 iterações no treinamento, sendo este parâmetro deixado 

para posterior definição.
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4.3. Desempenho  da  rede  para  reconhecimento  de  energias  dos  fótons  para  diferentes 

combinações de qualidades metrológicas.

Para o estudo do desempenho da rede a ser implementada, iniciou-se o trabalho com grupos 

de dosímetros contendo apenas duas energias. Assim, foi verificada a resposta da rede para: 

a) Duas qualidades distintas com energias médias bastante distantes: N40 e N100,  energias 

médias  33  e  83  keV,  respectivamente.  Objetivando  obter  o  reconhecimento,  foram 

apresentados  dados de  35  cartões  dosimétricos  para treinamento,  contendo  as  áreas  dos 

quatro TLDs de cada dosímetro irradiados a 2  mSv.  Posteriormente, foram apresentados 

outros 20 cartões no mesmo formato para o teste da rede.

b)  Duas  qualidades  com  energias  médias  bastante  próximas:  Para  a  identificação das 

qualidades N80 e N100, energias médias 65 keV e 83 keV, respectivamente. De modo análogo 

ao procedimento anterior,  foram apresentados 35 cartões para treinamento,  com dados de 

irradiações realizadas a 2 mSv e, posteriormente, foram apresentados outros 20 cartões para o 

teste de reconhecimento.

Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 5. Verifica-se que quando apresentadas 

as qualidades com energias médias distantes, o reconhecimento dos padrões após o treinamento é 

realizado facilmente. Entretanto, quando essas qualidades apresentam energias médias próximas, o 

reconhecimento cai de 95% para apenas 70%. Novamente, é possível observar que o número de 

iterações  interfere  no  rendimento  da  capacidade  da  rede  em  reconhecer  os  espectros 

apresentados, otimizando o número de acertos na comparação entre as qualidades N80 e N100

em 5%.
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Tabela 5: Resultados obtidos com testes realizados com duas energias diferentes.

Padrões comparados Dos. Trein. Dos. Teste Iterações Reconhecimento

N40 (33 keV), N100 (83 keV) 35 20 50.000 95%

N80 (65 keV), N100 (83 keV) 35 20
50.000 65%

10.000 70%

Os resultados expostos na Tabela 5 podem ser explicados pelo comportamento dos espectros 

das energias em que os dosímetros foram irradiados. Estes espectros, obtidos com a ferramenta 

computacional SPECTRUM PROCESSOR, são apresentados na Figura 23.

Figura 23: Espectros das qualidades  ISO N40, N60, N80 e N100.

Nesta figura, pode-se observar que os espectros N40 (Emed=33 keV) e N100 (Emed=83 keV) 

têm comportamentos completamente diversos enquanto que os espectros N80 (Emed=65 keV) e 

N100 têm uma parte de sua área sobreposta, o que pode ter gerado dados que resultem em um 

número de reconhecimento menor que no caso anterior. Este fato permitiu afirmar que a rede neural 

utilizada levava ao reconhecimento dos espectros, conforme inicialmente proposto. A taxa de erro, 
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entretanto,  seria  dependente da qualidade dos  dados que seriam dados  como entrada  para  o 

treinamento da rede.

A etapa seguinte consistiu em se verificar a resposta da rede quando um número maior de 

informações fosse fornecido para treinamento.

A  Tabela  6  apresenta  os  resultados  obtidos  quando  um  número  de  classes  maior  é 

apresentado para treinamento. Verifica-se que o índice de acerto neste caso é, para um número de 

10.000  iterações  no  treinamento,  de  56%.  Observa-se,  também,  que  mesmo  aumentando 

significativamente a amostragem apresentada para treinamento, os valores obtidos como acertos 

da rede não se alteraram.

A inclusão de uma classe (energia) a mais também demonstrou ser um complicador a mais na 

tentativa de maximizar a resposta da rede. Verifica-se ainda que o número menor de iterações 

resultou em um número maior de acertos durante o processo de teste.

Tabela 6: Dados obtidos durante os experimentos realizados com irradiações a 2 mSv.

Padrões comparados Dos. Trein. Dos. Teste Iterações Reconhecimento

BG, N40, N60, N80, N100, N150, 
N200, 137Cs 96 39

50.000 51,28%

10.000 56,41%

BG, N40, N60, N80, N100, N150, 
N200, 137Cs e  60Co

200 39 10.000 53,8%

Como uma das propostas deste trabalho consiste na utilização da determinação da energia 

visando  a  melhoria  do  cálculo  de  dose  com  o  sistema  dosimétrico  utilizado,  resta  verificar  o 

desempenho da metodologia empregada até o momento quando submetida a diferentes valores de 

dose. Os testes realizados até o momento foram para o valor de dose de 2 mSv. Resolveu-se, 

então, verificar o comportamento da rede desenvolvida para um valor de dose mais alto, 10 mSv, e 

um valor mais baixo, 0,5 mSv.

Na Tabela 7, são apresentados os resultados obtidos quando o procedimento acima descrito 

é utilizado no reconhecimento de padrões energéticos para 10 mSv. Os dosímetros foram irradiados 

às qualidades N20, N30, N40, N60, W60, N80, N100, N150, N200 e N250 e adicionados dosímetros 

de BG, num total de 86 cartões. Para esta dose, não estiveram disponíveis as fontes de  137Cs e 
60Co. Como teste, foi apresentado um segundo arquivo contendo 31 amostras desconhecidas para 

53



a rede, pertencendo às diferentes qualidades treinadas e radiação de fundo.

Tabela 7: Resposta da rede neural para os experimentos realizados com irradiações a 10 mSv.

Padrões comparados Dos. Trein. Dos. Teste Iterações Reconhecimento

BG, N20, N30, N40, N60, N80, 
N100, N150, N200, N250

86 31
50.000 93,5%

10.000 100%

A Tabela 8 apresenta os resultados obtidos quando se aumentou o número de amostras 

apresentadas para treinamento da rede e se variou o número de iterações. Teoricamente, quanto 

maior o conjunto de dados, melhor o funcionamento da rede. Na prática, isto depende de quanto os 

dados  de  entrada,  principalmente  para  o  treinamento,  são  representativos  da  classe  a  que 

pertencem.

Tabela 8: Dados obtidos durante os experimentos realizados com outras irradiações a 10 mSv.

Padrões comparados Dos. Trein. Dos. Teste Iterações Reconhecimento

BG, N40, N60, N80, N100, N150, N200 86 25 50.000 80%

86 24 10.000 70,83%

BG, N20, N30, N40, N60, W60, N80, N100, 

N150, N200 e N250
48 11 50.000 100%

 

Na  Tabela  9  é  apresentada  a  resposta  obtida  utilizando-se  24  dosímetros  irradiados  a

0,5  mSv,  sendo  18  para  o  treinamento  da  rede  e  6  para  teste.  Observa-se  que  o  grau  de 

reconhecimento foi o menor obtido até o momento, e que este se mantém constante mesmo quando 

se varia o número de iterações.

Tabela 9: Dados obtidos durante os experimentos realizados com irradiações a 0,5 mSv.

Padrões comparados Dos. Trein. Dos. Teste Iterações Reconhecimento

BG, N40, N60, N80, N100, N150, N200 48 24 50.000 50%

BG, N40, N60, N80, N100, N150, N200 48 24 10.000 50%
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4.4. Comentários finais

A Tabela 10 exibe um conjunto de dados tratados pela rede neural, onde é possível observar 

que é confundida, por diversas vezes, uma qualidade com outra imediatamente superior ou inferior 

como  nos  registros  7,  13,  15,  16,  18,  21,  22,  23,  24,  31  e  37,  além  dos  casos  de  empate 

representados nos itens 26 e 27. 

Na Figura 24 é exibido o comportamento das médias dos valores das áreas para os quatro 

detectores TL irradiados às diferentes energias médias estudadas. Os valores médios seguem um 

padrão que induz à idéia de que a determinação da energia média pela rede pode ser realizada sem 

grandes problemas. O valor dos desvios padrões associados a esses valores médios (Figura 25), 

entretanto,  indicam  que  estes  podem  variar  dentro  de  intervalos  bastante  altos,  o  que  pode 

ocasionar erros de classificação. Este fato leva à conclusão que é necessário um pré-tratamento 

bastante seletivo para a obtenção dos dados de entrada para treinamento.
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Tabela 10: Valores de entrada na rede para os quatro detectores TL e respostas obtidas e desejadas após 

processamento pela rede neural desenvolvida neste trabalho.

56

Reg. Dos.Id. Area_TLD1 Area_TLD2 Area_TLD3 Area_TLD4 Qualidade Resposta_rede

1 418 44,33 30,11 49,77 96,4 BG BG

2 4 314,1 503 424,9 423,5 N40 N40

3 297 406 456,8 472,2 522,5 N40 N40

4 4 310,2 349,3 402,2 418,9 N40 N40

5 4 272,2 327,5 375,1 371,9 N40 N40

6 199 422,7 434,7 519,3 494,7 N40 N60

7 32 283,3 338,7 363,7 400,7 N60 N40

8 180 328,2 327,8 303,9 345,3 N60 N60

9 144 358,7 354,9 384,9 418,4 N60 N60

10 146 326,1 325,7 282,7 396,2 N60 N60

11 180 337,3 343,6 360,3 336,4 N80 N80

12 185 302,1 293,1 342,6 313 N80 N80

13 234 312,2 328 304,5 317,1 N80 N60

14 234 354,8 324,2 292,9 371,3 N80 N80

15 25 364,6 349,7 354,7 315,3 N80 N100

16 22 414,9 349,2 325,1 348,6 N100 N80

17 463 335,2 349,6 316 405 N100 N60

18 158 301,9 300,7 303,7 312,2 N100 N80

19 297 331,6 344,5 293,4 334,9 N100 N60

20 158 310,8 284,9 344 313,3 N100 N100

21 126 300,7 291,3 340,1 337,1 N100 N80

22 456 297,7 278,8 306,9 299,5 N150 N200

23 206 304,8 257,3 275,9 303,4 N150 N200

24 613 298,4 274 232,7 302,1 N150 N200

25 629 285,7 261,8 282,1 287,9 N150 Cs

26 613 295,1 279,7 240,1 313,7 N150 N150 e N200

27 210 273,1 275,7 471,8 312,9 N150 N150 e Cs

28 206 301,8 269,7 297,1 273,5 N200 N200

29 454 326,9 285,8 294,2 308,2 N200 N100

30 4 297,6 272 279,5 315,9 N200 N200

31 518 290,4 288,2 302,4 338,2 N200 N150

32 66 303,4 282,6 272,1 289,1 N200 N200

33 25 262,7 282,1 260,6 253,2 Cs Cs

34 22 281,8 270,1 277,5 277,7 Cs Cs

35 144 268,3 267,1 278 281,1 Cs Cs

36 113 200 216,7 217,2 221 Co Co

37 103 255,4 228,9 241,8 288,1 Co Cs

38 110 210,8 235,8 162,4 272,2 Co Co

39 111 201,5 217,8 162,8 275,6 Co Co



Figura 24: Média da área sob a curva de luminescência em cada um dos TLDs, para uma irradiação a 2 mSv.

(Dados da Tabela 6)

Figura 25: Desvio padrão da média das áreas do  grupo de cartões para cada um dos TLDs. 

(Dados da Tabela 6).
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Como teste  final,  foi  submetido  à  rede  neural,  sem prévio  treinamento,  um conjunto  de 

dosímetros irradiados em um outro equipamento, um aparelho odontológico periapical modelo XRM, 

da marca RHOS. 

Os dosímetros foram irradiados utilizando-se um tubo com valor nominal de 80 kVp. A rede 

respondeu indicando a irradiação em uma energia média próxima de 33 keV (N40).

Existem pesquisas realizadas com estes equipamentos,  demonstrando que os valores reais 

destes tubos são diferentes dos valores nominais, neste caso, 80 kVp, de modo que a resposta

33 keV  (N40) é, de fato, a mais apropriada [NOGUEIRA et al, 2004].

Tabela 11: Resultados obtidos durante o teste com o aparelho odontológico

Padrões anteriormente treinados Dos. Trein. Dos. Teste Iterações Reconhecimento

BG, N40, N60, N80, N100

N150, N200, 60Co e 137Cs
- 6 - 83%
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5. CONCLUSÕES

A rede desenvolvida neste trabalho para reconhecimento de energias em campos fotônicos 

se mostrou apropriada para a realização de tal tarefa. 

Para  tanto,  contudo,  é  necessário  que  os  dados  de  entrada  sejam suficientemente  bem 

caracterizados  e  previamente  processados  para  valorizar  as  características  que  possibilitam 

diferenciar cada padrão energético, pois a qualidade dos dados de entrada influencia diretamente a 

capacidade de reconhecimento da rede neural. 

Quanto mais bem caracterizados os dados do grupo de treinamento, mais facilmente a rede 

reconhecerá os dados para os quais ela não foi treinada. 

Também é de fundamental importância para o sucesso do reconhecimento o cuidado para 

que o número de iterações no treinamento seja apropriado, isto é, nem muito grande e nem muito 

pequeno.  Para este  estudo, verificou-se que o número de iterações que resultou em melhores 

resultados  para  a  maioria  dos  experimentos  foi  10.000.  Esta  variação  mostra-se  associada  à 

variação da dose, tendo sido exigido maior treinamento, em geral, para maiores doses.

Algumas vezes, a rede neural estudada classifica erroneamente um dosímetro, confundindo-o 

com a energia mais próxima, acima ou abaixo da correta. Como os padrões a serem reconhecidos 

pela rede neural são espectros de emissão, algumas vezes com áreas sobrepostas, e não energias 

discretas, podem induzir a rede a resultados equivocados.

A rede desenvolvida é mais eficiente no reconhecimento de energias para irradiações em 

altas doses do que para valores de baixas doses, visto que a maior percentagem de acertos obtida 

foi de 100% para 10 mSv e a menor, de 50%, para dosímetros irradiados a 0,5 mSv. Isto pode ser 

explicado  pelo  fato  de que  quanto  maior  a  dose,  menores  as influências  sofridas  por  agentes 

externos, como ruído, radiação ambiental e flutuação estatística.
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

São necessários estudos mais profundos para verificar outros fatores que podem levar a um 

melhor  reconhecimento  dos  espectros  de  energia  pela  rede  neural.  Possivelmente,  um  maior 

aprofundamento na técnica de pré-tratamento dos dados enriquecerá o aprendizado. 

Faz-se necessário também um maior estudo da qualidade ISO N150 (energia média de 118 

keV), visto que é a faixa energética onde a rede neural apresenta maior dificuldade de classificação, 

sendo  freqüentemente  confundida  com  137Cs  (662  keV) e  com  N100  (83  keV),  que  não  são 

qualidades imediatamente superiores ou inferiores a ela.

Os experimentos realizados consideraram condições de operação normal dos dosímetros, 

não  havendo  separação  dos  dosímetros  que  respondessem  melhor  ao  problema  estudado. 

Futuramente, podem ser realizadas novos experimentos, realizando um tratamento estatístico que 

permita um treinamento diferenciado, com leituras-padrão, e a realização dos testes de resposta da 

rede com dosímetros de campo.

É  também  de  grande  importância  o  desenvolvimento  de  um  software  para  realizar  a 

interpretação  da  resposta  da  rede  neural,  inclusive  considerando  os  casos  de  energias  não 

treinadas e os casos de empate.
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