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Introdução 

O projecto “A PET System for Didatic Porposes” tem como objectivo a construção de 

um sistema PET simplificado constituído apenas por duas matrizes de de 

fotomultiplicadores cada um com 4x4 fotomultiplicadores de dimensões 4.2 x 4.2 mm 

com o propósito de servir para fins didácticos não somente dirigidos a alunos 

universitários mas também a profissionais de hospitais, visto que aí, os aparelhos 

existem como caixas negras. Pretende-se ainda contribuir para a divulgação das 

aplicações da física.

O trabalho a desenvolver no projecto corresponde à Montagem e Caracterização de 2 

matrizes de 4x4 cristais de cintilação acopladas a 2 matrizes de 4x4 

fotomultiplicadores. O projecto encontra-se dividido em três partes pelo que, 

paralelamente, se encontram em desenvolvimento trabalhos referentes à electrónica e 

software de aquisição e processamento dos sinais provenientes dos detectores do 

dispositivo PET.

Dispõe-se de um Banco de Testes de fotomultiplicadores utilizado no projecto TileCal/

ATLAS/CERN, constituído por electrónica de aquisição e de análise, um computador 

com software LabView, fonte e distribuição de luz e caixa de fotomultiplicadores.

Neste trabalho descreve-se a adaptação do Banco de Testes do TileCal para testar os 

fotomultiplicadores do MiniPET, teste de operacionalidade do LED em Modo Pulsado e 

caracterização de uma matriz 4x4 de fotomultiplicadores, modelo H 8711 da 

Hamamatsu.
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Capítulo 1 PET, Tomografia por Emissão de Positrões

A Tomografia por Emissão de Positrões PET, da designação inglesa “Positron Emission 

Tomography”, tem como princípio físico a aniquilação de positrões em tecidos 

orgânicos e a detecção de um par de fotões de 511 keV emitidos, em sentidos opostos, 

no processo de aniquilação. Os fotões atingem dois detectores e o evento de 

aniquilação é detectado por um circuito de avaliação de coincidências temporais entre 

os dois detectores. A aniquilação dá-se preferencialmente em tecidos cancerígenos, 

que absorvem preferencialmente os radiofármacos injectados no paciente. O processo 

de reconstrução de imagem permite a formação de imagens tomográfias.

1.1 Bases Físicas de PET

Nesta secção trata-se dos processos físicos que estão na base da PET, a produção de 

radiação β e γ, através de decaimentos radioactivos, e a sua interacção com a matéria.

1.1.1 Decaimento Beta

Num núcleo, um decaimento β altera tanto Z, com N, em uma unidade, 

respectivamente o número de protões e de nucleões presentes no núcleo: Z = Z ±1 , 

 N = N 1 , de tal forma que A = Z + N  permanece constante. 

 As partículas beta têm uma distribuição contínua de energias, variando entre zero e 

um limite superior, igual à diferença de energias entre os estados inicial e final [1]. 

Em PET, o processo usado é o decaimento por emissão de um positrão, ou β+, que se 

pode representar genericamente da seguinte forma:

Z
AX→ Z −1

AXn+1 + β + + ν     (1.1)

 PET, Tomografia por Emissão de Positrões
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Os termos representam, da esquerda para a direita, o núcleo ascendente, o núcleo 

descendente, o positrão e o neutrino. Representando Q a diferença entre as energias 

nucleares inicial e final, a energia libertada na reacção é dada por

    (1.2)

Na equação, mN  são as massas nucleares. Para converter as massas nucleares em 

massas atómicas (tabeladas) denotadas por m AX( )

    (1.3)

onde Bi  representa a energia de ligação do enésimo electrão. Em termos de massas 

atómicas fica

    (1.4)

Desprezando as diferenças entre as energias de ligação dos electrões, fica

    (1.5)

Este valor de Q representa a energia partilhada pelo positrão e o neutrino, 

desprezando a energia de recuo do núcleo:

    (1.6)

Desta equação conclui-se que a energia do positrão é máxima quando a do neutrino é 

mínima e vice-versa:

    (1.7)
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É igualmente importante referir que, para haver decaimento por emissão de positrões 

é necessário que a diferença de energias entre os dois núcleos, inicial e final, seja no 

mínimo de 2mec
2 = 1.022MeV [1].

Todas as expressões anteriores referem-se aos decaimentos para o estado mais 

estável, isto é, de energia mínima ou estado fundamental. Se o estado nuclear final X '  

for um estado excitado, o valor de Q deve ser menor, dependendo o seu valor da 

energia de excitação do estado excitado:

    (1.8)

Quando o estado nuclear final é um estado excitado, o núcleo decai na maioria dos 

casos por emissão de radiação gama (γ) para o seu estado fundamental. 

1.1.2 Aniquilação de Positrões

O processo de aniquilação de positrões (e+) ocorre quando um electrão e um positrão 

se aniquilam produzindo fotões. Um positrão pode aniquilar em voo, mas é mais 

provável que perca a sua energia cinética primeiro e interaja com um electrão, 

formando um positrónio, um estado ligado análogo ao átomo de hidrogénio, formado 

por um par electrão – positrão orbitando em torno do centro de massa mútuo. Este 

estado possui uma vida média de aproximadamente 10-10s, sendo o produto final um 

par de fotões γ emitidos na mesma direcção e sentidos opostos. Como o momento 

total do positrónio antes do decaimento é zero, pelo menos dois fotões têm que ser 

produzidos para que se conserve o momento. O evento mais provável é portanto a 

criação de dois fotões com 511 keV emitidos com a mesma direcção mas com sentidos 

opostos [1].

 PET, Tomografia por Emissão de Positrões
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1.1.3 Interacção da Radiação γ com a Matéria

A interacção da radiação gama com a matéria pode fazer-se de três formas distintas: 

absorção fotoeléctrica, difracção de Compton e produção de pares [1].

Apesar de não estarem directamente ligados ao processo através do qual se forma a 

imagem em PET, estes fenómenos são essenciais porque os fotões interagem com o 

corpo após serem emitidos e antes de atingirem o detector. Essas interacções 

provocam erros na detecção que necessitam de ser corrigidos. Para além disso é a 

interacção dos fotões com a matéria e a deposição da sua energia nos materiais que os 

torna detectáveis.

Produção de Pares e- e+

Um fotão com energia de pelo menos o dobro da massa do electrão, hν ≥ 2mc2  [2], 

pode ser convertido num par electrão – positrão no campo de um núcleo atómico. A 

produção de pares também pode ocorrer no campo de electrão atómico, mas a 

probabilidade é consideravelmente menor e a energia de activação é 4mc2 .

Este último processo é muitas vezes denominado de produção de tripletos devido à 

presença do electrão atómico para além do par. Quando a produção de pares ocorre 

num campo nuclear, o núcleo recua com uma quantidade desprezável de energia 

cinética. Por isso, a energia do fotão, hν , é convertida em 2mc2  mais as energias 

cinéticas T+  e    T−  do positrão e do electrão:

    (1.9)

A distribuição do excesso de energia entre o electrão e o positrão é contínua, ou seja, 

a energia cinética de cada um pode variar entre zero e o máximo de hν − 2mc2 . Para 

além disso, os espectros de energia são quase iguais para as duas partículas e 

dependem do número atómico do núcleo. A energia mínima dos fotões para a 

produção de pares é de cerca de 1 MeV, o que equivale a um comprimento de onda de 

0,0012 nm. A produção de pares torna-se mais provável à medida que a energia dos 
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fotões aumenta, e também com o aumento do número atómico, aproximadamente 

com Z 2 [2]. 

Efeito Fotoeléctrico

No efeito fotoeléctrico, um fotão é absorvido por um átomo e um dos electrões 

atómicos, conhecido neste caso como fotoelectrão, é libertado. A energia cinética do 

electrão é igual à energia do fotão menos a energia de ligação de electrão:

    (1.10)

Algumas das características referentes ao efeito fotoeléctrico são: é mais provável para 

fotões de baixa energia (≅ 100keV ); aumenta rapidamente com o número atómico Z 

do átomo que absorve o fotão (aproximadamente com Z4); decresce rapidamente com 

o aumento da energia do fotão (aproximadamente com Zγ
−3 ).

Efeito de Compton

A difusão de Compton é o processo no qual um fotão é difundido por um electrão 

atómico quase livre, ficando o fotão com menos energia e um electrão difundido 

transportando a restante energia inicial do fotão. Considerando o electrão como livre e 

em repouso, o que consiste uma boa aproximação visto que a energia do fotão é 

normalmente muito elevada quando comparada com as energias orbitais dos átomos 

atómicos menos ligados, a conservação do momento linear e da energia total estão 

relacionados pela seguinte expressão, onde θ  é o ângulo de desvio do fotão [2]:

    (1.11)

 PET, Tomografia por Emissão de Positrões
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A energia dos fotões difundidos pode variar entre Eγ  
para θ = 0º ,  caso em que não 

há interacção, e um mínimo de aproximadamente mc2 / 2 ≅ 0,25MeV  para θ = 180º , 

quando a energia dos fotões é elevada. 

1.2 Detectores de Radiação em PET

Genericamente, os detectores utilizados em PET são constituídos por cintiladores 

acoplados a fotodetectores. Nesta secção explicitam-se os processos de cintilação e 

fotodetecção, e são apresentados os cintiladores e fotodetectores mais utilizados em 

PET.

1.2.1 Cintiladores

Um cintilador é um material com a propriedade de absorver radiação ionizante, como 

fotões γ ou X, ou partículas carregadas, e converter uma fracção da energia absorvida 

em fotões visíveis ou ultravioleta (UV). O processo de conversão tem uma duração 

típica de microsegundos ou nanosegundos, produzindo uma emissão breve de fotões 

correspondendo a cada fotão γ ou X que interaja com o material cintilador. O impulso 

luminoso, cuja intensidade é normalmente proporcional à energia depositada no 

cintilador, é posteriormente detectada por um fotodetector e convertida num sinal 

eléctrico.

Os cintiladores podem ser líquidos ou sólidos, orgânicos ou inorgânicos, cristalinos ou 

não-cristalinos. Para a detecção de fotões γ ou X, tais como os fotões γ de 511 KeV 

usados em PET, são utilizados normalmente cintiladores inorgânicos monocristalinos, 

devido à sua elevada densidade e número atómico, o que lhes confere uma boa 

eficiência de detecção.

Um cintilador típico é um monocristal transparente em que as bandas de condução e 

de valência são separadas por um hiato de energia de 5 eV ou mais [3]. Num cristal 

perfeito, isento de defeitos ou impurezas, não existem níveis energéticos neste hiato. 

No entanto, a maioria dos cintiladores são dopados com iões activadores que 

produzem níveis de energia no hiato anteriormente proibido.
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Depois da absorção de um fotão γ pelo cristal,  uma fracção da energia  localiza-se nos 

iões activadores. A relaxação dos iões activadores resulta na emissão de fotões de 

cintilação, tipicamente de 4 eV, correspondendo a luz azul visível [3].

O processo pelo qual um cintilador converte a energia depositada por um fotão γ num 

impulso visível (ou UV) de fotões inclui três etapas fundamentais. A eficiência total η 

do processo de conversão pode ser caracterizada como o produto de três factores [3]:

η = βSQ     (1.12)

Em que β é a eficiência de conversão da energia do fotão γ em pares electrão-buraco, 

S é a eficiência de transferência dessa energia para os iões activadores ou outros 

centros luminescentes e Q é a eficiência quântica dos centros luminescentes.

O cintilador ideal possui uma combinação de várias propriedades físicas e cintiladoras. 

Uma elevada eficiência de detecção de fotões γ requer elevado número atómico para 

elevada secção eficaz fotoeléctrica, e elevada densidade para elevada secção eficaz de 

Compton. Estes são os dois principais mecanismos de interacção dos fotões de 511 

KeV com o cintilador. Para um bom tempo de coincidência e boa capacidade de 

frequência de contagem, é requerida uma constante de decaimento reduzida. 

Uma elevada saída de luz permite que um elevado número de elementos cristalinos 

sejam acoplados a um único fotodetector. Uma boa resolução em energia permite a 

clara identificação de eventos energéticos totais. 

A transmissão dos impulsos luminosos do cintilador para o fotodetector é melhor 

quando o índice de refracção do material cintilador é similar ao da janela de entrada do 

fotodetector, usualmente 1.5 [3]. 

Alguns cintiladores são higroscópicos, ou seja, bons absorvedores de água e 

necessitam de um invólucro hermético, pelo que esta característica é indesejável.

O NaI(Tl), iodeto de sódio dopado com tálio, foi o primeiro cintilador manifestamente 

escolhido para  detecção de radiação devido à sua elevada emissão de luz, ou seja, 

conversão eficaz da energia depositada em fotões de cintilação. A grande desvantagem 

do NaI(Tl) é a baixa eficiência de detecção de fotões γ com mais de 200 KeV, resultado 

da sua relativa baixa densidade e relativo baixo número atómico [3]. Para além disso é 

altamente higroscópico. Para aplicações de altas energias, como a PET, este material 

foi substituído por materiais com número atómico e densidade mais elevados. Esses 
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cintiladores incluem materiais como o fluoreto de bário (BaF2), o aluminato de ítrio 

(YalO3(Cs) ou YAP), o ortosilicato de gadolínio dopado com césio (Gd2SiO5(Cs) ou GSO) 

ou o Fluoreto de césio (CsF) [3-4].

A descoberta do germanato de bismuto (Bi4Ge3O12 ou BGO), material que, apesar de 

possuir uma emissão de luz de apenas cerca de 15% da do NaI(Tl), possui uma muito 

mais elevada eficiência de detecção, como resultado da elevada densidade e número 

atómico, tornou este material muito popular na detecção de radiação acima das 

centenas de KeV [3]. O PET continua a ser a maior aplicação do BGO, apesar da sua 

longa constante de decaimento de 300 ns, facto que limita a resolução temporal das 

coincidências.

O cristal ortosilicato de lutécio dopado com césio (Lu2SiO5(Cs) ou LSO) oferece a 

melhor combinação de propriedades para utilização em PET [3-6]. Possui elevada 

densidade e número atómico para uma boa eficiência de detecção de fotões γ, baixa 

constante de decaimento para boa resolução temporal das coincidências, e elevada 

emissão de luz, o que permite o uso de vários elementos por fotodetector. Foi 

recentemente desenvolvido o cristal ortosilicato de lutécio e ítrio dopado com césio 

(Lu0.6Y1.4Si0.5(Cs) ou LYSO), uma variante do LSO em que alguns átomos do lutécio são 

substituídos por ítrio. A Tabela 1.1 resume as características dos diversos cintiladores 

utilizados em PET:

Cristal Densidade 
(g/cm3)

Número 
Atómico 
Efectivo

Higroscopia
Constate 

Decaimento 
(ns)

Intensidade 
Emissão 

Relativa ao 
NaI(Tl) (%)

Comprimento 
de Onda de 

Emissão (nm)

Índice de 
Refracção

BaF2 488 53 Não 8 12 220 e 310 1,49

CsF 464 53 Sim 4 5 390 1,48

LSO 740 65 Não 40 75 420 1,82

GSO 671 59 Não 60 30 430 1,85

NaI(Tl) 367 51 Sim 230 100 410 1,85

BGO 713 75 Não 300 15 480 2,15

CsI(Na) 451 54 Sim 630 75 420 1,84

CsI(Tl) 451 54 Ligeiramente 1000 45 565 1,8

CdWO4 790 64 Não 5000 20 480 2,2

LYSO 537 54 Não 53 75 420 1,81

Tabela 1.1: Propriedades Físicas e de Cintilação de Cristais de Cintilação comuns.
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O LYSO possui uma resposta luminosa comparável à do LSO, com um tempo de 

decaimento ligeiramente superior,  53 ns [7-8]. Ambos os cristais têm a particularidade 

de possuírem um elemento radioactivo na sua constituição. O 176Lu, radioisótopo 

natural do lutécio, com uma abundância de 2.6%, é responsável pela emissão de uma 

partícula β- com Qβ- de 1192 KeV [9]. Possui uma meia vida de 3.68 x 1010 anos 

[9-10]. O núcleo descendente do 176Lu é o 176Hf metaestável, que rapidamente atinge 

o seu estado fundamental através da emissão de fotões γ de 307, 202 e 83 KeV [9]. A 

radioactividade presente representa uma pequena fracção das contagens típicas 

devidas ao radiofármaco utilizado em PET, pelo que não significa algum problema 

adicional nesta aplicação e, eventualmente, se utiliza para calibração em energia [3].

1.2.2 Fotodetectores

Os fotodetectores mais utilizados em PET são os Tubos Fotomultiplicadores (PMT’s), os  

Fotodíodos Híbridos (HPD’s) e os Fotodíodos de Avalanche (APD´s). Têm em comum o 

facto de transformarem um impulso luminoso num sinal eléctrico mensurável, mas 

fazem-no de formas distintas. As principais características de um fotodetector são o 

limiar de energia e a eficiência quântica do fotocátodo, ρ, parâmetro que revela a 

eficiência de conversão de fotões em electrões e o ganho.

Os PMT’s são dispositivos que convertem luz num sinal eléctrico e amplificam esse sinal 

através da emissão de electrões secundários. São compostos essencialmente por cinco 

elementos – a janela de entrada, o fotocátodo, um sistema óptico electrónico, um 

multiplicador de electrões e um ânodo, Figura 1.1. A janela de entrada é transparente, 

permitindo o fluxo de fotões. O fotocátodo converte um fluxo de luz num fluxo de 

electrões. O sistema óptico electrónico foca e acelera o fluxo de electrões. O 

multiplicador de electrões consiste numa série de eléctrodos (dínodos) com emissão 

secundária de electrões. O ânodo recolhe o fluxo electrónico do multiplicador e garante 

o sinal de saída [11]. É aplicada uma alta tensão entre o ânodo e o fotocátodo, 

tipicamente da ordem do kV, e cada dínodo é alimentado por uma tensão resultante de 

um divisor dessa tensão. 

 PET, Tomografia por Emissão de Positrões
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Figura 1.1: Esquema de um Tubo Fotomultiplicador de um Ânodo.

Os HPD’s são similares aos fotomultiplicadores. Consistem num invólucro em vácuo, 

com uma janela frontal transparente, num fotocátodo e num detector composto por 

silício. O fotocátodo, depositado na zona interior da janela frontal, converte fotões em 

electrões. Estes fotoelectrões são emitidos do fotocátodo e acelerados por uma 

diferença de potencial, tipicamente da ordem dos 10 a 20 kV, directamente até ao 

sensor de silício, normalmente ligado à massa [12-13]. A energia cinética dos 

fotoelectrões,  absorvida pelo silício, origina a criação de pares electrão-buraco, o que 

resulta numa carga mensurável, Figura 1.2.

A principal diferença dos HPD’s quando comparados aos tubos fotomultiplicadores 

reside na forma como o ganho é processado. No HPD os fotoelectrões acelerados 

bombardeiam o sensor de silício e penetram no material até alguns µm [12-13]. O 

número de pares electrão-buraco formados por fotoelectrão é o ganho do dispositivo.
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Figura 1.2: Componentes Principais e Princípio de Operação de um HPD.

A constituição interna de um APD resume-se a um lado n+, fino, seguido de três 

camadas p de diferentes dopagens, de modo a alterar a distribuição do campo 

eléctrico através do fotodíodo. A primeira camada p é fina, a segunda, π , é extensa e 

fracamente dopada e a terceira é uma camada p+ fortemente dopada [14-15]. O díodo 

é polarizado inversamente de forma a aumentar a intensidade do campo eléctrico no 

interior do detector, Figura 1.3.

A maior percentagem da absorção de fotões ocorre na longa camada π , onde o 

campo quase uniforme separa os pares electrão-buraco e os transporta por deriva para 

os lados p e p+ respectivamente. Quando os electrões atingem a camada p, sujeitam-

se a um campo eléctrico elevado e adquirem energia cinética suficiente para causar 

ionização por colisão, originando mais pares, criando um processo de avalanche de 

ionização por colisão. Assim, um electrão que entra na camada p, pode gerar um 

elevado número de pares contribuintes para a fotocorrente, mecanismo através do 

qual se adquire o ganho [14-15].

 PET, Tomografia por Emissão de Positrões
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Figura 1.3: Esquema de um Fotodíodo de Avalanche.

Algumas das características dos três fotodetectores descritos apresentam-se na Tabela 

1.2.

Fotodetector
Eficiência 

Quântica (%)
Ganho

Contagem de 

Fotões

Resolução 

Espacial
Velocidade

HPD ~25 ~103 Sim Alta Alta

PMT ~25 ~106 Limitada Não Alta

maPMT (*) ~25 ~106 Não Média Alta

APD ~80 ~100 Limitada Não Alta
(*) maPMT, “Multi Anode PMT”, PMT Multiânodo.

 Tabela 1.2: Características de vários fotodetectores.

Para além dos fotodetectores apresentados, existem outros que não apresentam 

especial relevância para a aplicação em PET. No entanto, distinguem-se os contadores 

proporcionais de estado sólido, cujo exemplo é a combinação entre BaF3 eTMAE 

(tetra(dimetilamina)etileno) [4].

1.3  Técnica das Coincidências

Uma das técnicas mais importantes em física nuclear é a que permite medir por 

processos electrónicos a correlação temporal entre acontecimentos ou “coincidências”. 

A coincidência no tempo de dois ou mais eventos é uma das características que 
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permitem distinguir diferentes propriedades nucleares ou propriedades associadas a 

distribuição espacial ou temporal após a interacção com a matéria. 

Figura 1.4: Diagrama de Blocos de um Sistema para detecção de coincidências.

A Figura 1.4 ilustra um sistema simples de medição de coincidências. Basicamente, a 

técnica consiste em converter os sinais analógicos resultantes do detector em sinais 

lógicos que são enviados para um módulo de coincidências. A unidade de coincidências 

determina se dois ou mais sinais são coincidentes no tempo e gera um sinal lógico para 

o evento “verdadeiro” e uma ausência de sinal lógico para “falso”.

O circuito de coincidências detecta dois eventos como sendo coincidentes se o seu 

tempo de separação é menor do que o tempo de resolução temporal do sistema τ , 

rejeitando todos aqueles cuja separação exceda este valor. É desejável que o tempo de 

resolução seja, portanto, o menor possível para que se possa distinguir eventos 

verdadeiramente coincidentes de eventos que, aleatoriamente, ocorrem 

aproximadamente ao mesmo tempo, as coincidências fortuitas. 

A escolha própria do tempo de resolução do circuito está associada ao número de 

potenciais eventos coincidentes a registar. Considere-se dois detectores, A e B, que 

recebem sinais não correlacionados com uma frequência n1 e n2, respectivamente. 

Todos os sinais provenientes do detector B que estejam separados dos sinais de A por 

um intervalo de tempo inferior a τ ,  são registados como potenciais coincidências. A 

frequência com que se registam potenciais eventos coincidentes R pode ser expressa 

por [16]

    (1.13)
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Os módulos de atraso representados na figura também têm que ser configurados de 

forma a corrigir eventuais diferenças temporais associadas à electrónica do sistema. 

Para tal,  utiliza-se uma fonte calibrada de eventos coincidentes. Para detectores de 

radiação γ  uma fonte habitualmente utilizada é a radiação proveniente da aniquilação 

de positrões. Desta forma, são emitidos dois fotões gama de igual energia em sentidos 

opostos que, sendo detectados por dois detectores colocados frente a frente, podem 

ser utilizados para calibrar os atrasos através dos eventos registados.

1.4 Radiofármacos

Radiofármacos são fármacos que contêm um ou mais átomos radioactivos e que 

podem ser usados para diagnóstico ou tratamento de patologias. São administrados 

em quantidades suficientemente pequenas para não terem efeitos muito nocivos para 

o paciente. No uso em diagnóstico, é necessário que o radiofármaco não afecte o 

parâmetro fisiológico que pretende medir. No caso do uso terapêutico, é a sua radiação 

e não o efeito farmacológico da molécula que o constitui que produz a terapia 

desejada. A selecção do radiofármaco apropriado é fundamental para a prática da 

medicina nuclear. 

1.4.1 Radiofármacos de Diagnóstico

Os critérios para a escolha do radiofármaco (RF) apropriado incluem diversas 

características, como as propriedades nucleares, propriedades biológicas, propriedades 

químicas e custos. O objectivo na maioria das aplicações de diagnóstico é a obtenção 

de imagens do tecido patológico. As qualidades desejadas para um radiofármaco de 

diagnóstico são:

• Deve ser de fácil detecção e quantificação, com a instrumentação disponível;

• A sua concentração deve ser mais elevada nos locais de interesse e baixa ou 

nula nos outros;

• Os tempos de vida média devem ser apropriados;
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• Devem ser estáveis quimicamente durante a preparação e in vivo;

• Têm que ser aprovados pelas entidades reguladoras;

• Têm que estar disponíveis a um custo sustentável.

O tempo de vida média dos radionuclidos presentes nos radiofármacos deve ser 

suficientemente longo para permitir a preparação, administração e localização 

biológica. No entanto, se for demasiado longo, o corpo sofre irradiação desnecessária. 

A vida média deve ser, portanto, aproximadamente igual ao tempo que demora o 

processo de preparação e administração do radiofármaco e formação de imagem. Na 

determinação da vida média efectiva, têm que ser incluídos os efeitos das vidas médias 

física e fisiológica. A vida média efectiva é sempre menor do que a vida média 

fisiológica e do que a vida média física [17].

    (1.14)

 

Teff  é a vida média efectiva, Tp  é a vida média física e Tb  é a vida média biológica. O 

percurso metabólico, incluindo as vias de excreção, estão na base da determinação da 

vida média biológica. 

Em imageologia com fotões gama ou X, estes devem ser emitidos em grande 

abundância e ser monoenergéticos. Estas radiações produzem uma elevada densidade 

de iões por unidade de percurso percorrido e provocam estragos significativos nos 

tecidos, apesar de não penetrarem mais do que 1 ou 2 cm. Assim, para diagnóstico, 

será desejável um modo de decaimento por emissão de gama puro, o que na prática 

não existe. Os radionuclidos que decaem por transição isomérica (IT) ou por captura 

de electrões (EC) são os mais usados em diagnóstico. A grande excepção é o 

decaimento por emissão de positrões, a base da tecnologia da PET.

Um dos pontos-chave na medicina nuclear é o balanço entre resolução e sensibilidade. 

Esta é uma das preocupações quando se concebe um sistema de detecção de fotões, 

porque a arquitectura do sistema depende da energia dos fotões. A energia dos fotões 

deve ser elevada o suficiente para conseguirem escapar do corpo sem serem 

demasiado atenuados, mas também deve ser suficientemente baixa para provocar uma 
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interacção fotoeléctrica no cristal do detector. A electrónica do detector é 

convencionalmente preparada para detectar radiação com energias entre 60-400 keV 

para SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) [17], mas, no caso da 

PET, tem que permitir a detecção dos fotões de aniquilação, com energias de 511keV. 

Aumentando a espessura do cristal aumenta a probabilidade de interacção mas diminui 

a resolução espacial. Com fotões de energia mais elevada há mais separação entre o 

fotopico e a difusão de Compton, o que permite melhor resolução, mas estes fotões 

têm maior probabilidade de atravessar o cristal, ou seja, diminui a sensibilidade. 

As propriedades biológicas de um radiofármaco determinam a sua localização e destino 

após a administração, sendo por isso, tal como as propriedades nucleares do 

radionuclido que o constitui, muito importantes no processo de diagnóstico. O 

radiofármaco tem que ser capaz de se localizar rapidamente e exclusivamente no 

órgão de interesse (localizando-se mais em tecido patológico do que em tecido 

normal), deve ser metabolicamente inerte, a menos que seja o metabolismo a 

determinar o seu destino, e ser rapidamente excretado após a conclusão do estudo. 

Não deve ter efeitos secundários e deve requerer o mínimo de preparação por parte do 

paciente.

Os radiofármacos para fins terapêuticos não se encontram no âmbito deste trabalho, 

uma vez que a tomografia por emissão de positrões é uma técnica de diagnóstico. 

1.4.2 Radiofármacos em PET

Os radiofármacos (RF’s) em PET devem ter na sua constituição radionuclidos emissores 

de positrões com vidas médias suficientemente pequenas para minimizarem a 

exposição do paciente a radiação mas suficientemente elevadas para se conseguirem 

incorporar nas moléculas biológicas respectivas. Apenas um pequeno número de 

radionuclidos pode ser utilizado em PET. 0 18F é o mais usado, mas o 13N, o 11C, o 15O, 

dado que o azoto, o carbono e o oxigénio são constituintes de grande parte do corpo 

humano, são também frequentemente usados. Listam-se em seguida as propriedades 

físicas destes radionuclidos emissores de positrões na Tabela 1.3 [17].
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Isótopo Período de Semi-Vida 
(min)

Energia Máxima 
(keV) Alcance (mm) (rms)

Carbono-11 20,4 960 0,69

Azoto-13 9,96 1190 0,91

Oxigénio-15 2,07 1720 1,44

Flúor-18 109,8 640 0,38

Tabela 1.3: Propriedades físicas dos isótopos emissores de positrões normalmente utilizados 

em PET.

Os períodos de semi-desintegração destes isótopos permitem que se desenrole todo o 

processo desde a preparação do radiofármaco até à formação de imagens. 

Os emissores de positrões referidos anteriormente são produzidos num acelerador, 

usualmente um ciclotrão. No ciclotrão, um alvo de núcleos estáveis são bombardeados 

com protões ou deuterões (estado ligado de protão e neutrão) para criar o estado rico 

em protões necessário para a emissão de positrões. Devido ás suas relativamente 

curtas meias vidas, é necessário que estes isótopos sejam produzidos perto do scanner 

de PET. Por isso, muitos scanners de PET têm os seus próprios ciclotrões ou recebem 

os RFs de centros regionais de distribuição próximos. Com o 18F, cujo tempo de meia 

vida é mais elevado, 109.8 min, os centros podem situar-se a distâncias maiores.

1.5 Tomografia de Emissão de Positrões

1.5.1 Descrição Geral

A Tomografia por Emissão de Positrões é uma técnica de diagnóstico que tem como 

base a medicina nuclear. A partir da PET consegue-se obter imagens funcionais 

quantitativas sobre os processos metabólicos no corpo. A imagem é obtida através da 

detecção da distribuição espacial de um radiofármaco previamente injectado no 

paciente. Desta forma, este método revela-se bastante similar à SPECT (Single Photon 

Emission Computed Tomography).
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A PET utiliza como radiofármacos isótopos radioactivos emissores de positrões com 

vidas médias curtas. Depois de emitido um positrão pelo radionuclido, este percorre 

uma curta distância no tecido, até cerca de 2 mm, dependendo do radionuclido, em 

poucos nanosegundos [18]. Este processo leva o positrão a dissipar uma parte da sua 

energia e a desacelerar. Na interacção com os electrões do meio onde se propaga, dá-

se a aniquilação positrão-electrão, que resulta na emissão de dois fotões gama em 

sentidos opostos e com a mesma energia (511 keV). O facto do positrão ter uma 

energia cinética residual no momento da aniquilação pode levar a que os fotões gama 

não sejam emitidos em sentidos exactamente opostos mas sim com um desvio de 

cerca de meio grau. Quanto maior for a energia residual associada ao positrão, maior é 

o desvio angular, pelo que este factor contribui para a diminuição da resolução 

espacial. A distância percorrida pelo positrão depois de ser emitido pela fonte também 

diminui a resolução espacial, uma vez que faz com que a aniquilação se dê num lugar 

afastado da molécula marcada com o radiofármaco, cuja posição se pretende 

determinar. 

Um scanner típico de PET utiliza um sistema de anel constituído por vários detectores 

que envolve a cama do paciente. A detecção de um fotão gama por um detector é 

designado por evento único. É necessário o registo de dois eventos únicos para que se 

detecte uma aniquilação e estes têm que ser coincidentes. A coincidência significa que 

são detectados dois eventos únicos simultaneamente, dentro do tempo de resolução 

do sistema, e é uma condição incontornável para que se possa concluir que os dois 

fotões provêm da mesma aniquilação. Dois eventos únicos coincidentes são designados 

por evento verdadeiro. A localização dos dois detectores envolvidos na detecção de um 

evento verdadeiro define a linha de resposta (LOR, Line of Response) [17]. A cada LOR 

registada durante o varrimento está associada a informação acerca da origem da 

radiação e, consequentemente, da localização do radiofármaco. Cada região que 

contenha radiofármaco constitui uma fonte de vários LORs e o número de eventos 

verdadeiros detectados ao longo de cada LOR é proporcional à concentração de 

radiofármaco nesse local. 

 

Nem todos os pares de eventos únicos coincidentes são eventos verdadeiros. Existe 

uma percentagem de dados resultantes de outros fenómenos físicos que apesar de 

preencherem os requisitos necessários para que sejam considerados eventos 

verdadeiros não o são. A existência desta variedade de interacções contribui para o 
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fundo e para a diminuição do contraste nas imagens resultantes. Nesta medida, são 

adoptadas uma série de correcções de forma a atenuar estes efeitos. A Figura 1.5 

exemplifica seis de muitos casos que podem suceder aos fotões antes de serem 

detectados. O evento verdadeiro corresponde à detecção dos dois fotões com origem 

na aniquilação electrão positrão enquanto que no evento de dispersão são detectados 

igualmente dois fotões com origem na aniquilação, sendo que um deles sofre uma 

dispersão antes de atingir o detector, a LOR definida não passa pelo local onde se deu 

a aniquilação. No evento aleatório detectam-se dois fotões com origem em processos 

de aniquilação distintos, com a atenuação dos outros dois e também pode suceder o 

caso em que os dois fotões provenientes da aniquilação sejam atenuados no corpo do 

paciente, não chegando a ser detectados. Num evento simples só um fotão atinge o 

detector,  sendo o outro atenuado e nos eventos múltiplos mais de dois fotões atingem 

os detectores, sendo inconclusiva a LOR ou as LOR’s a definir.

Figura 1.5: Vários eventos de fotões possíveis em PET. 

Os eventos coincidentes no PET scanner são categorizados representando cada LOR 

em função da sua orientação angular e da distância ao centro do anel de detectores, o 
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que corresponde à representação tridimensional do sinal medido, designado por 

sinograma. Os sinogramas têm que passar por um processo de reconstrução para que 

se chegue à imagem final. Tipicamente, as imagens PET constituem vistas transaxiais 

representadas com grande resolução (cerca de 4 mm) e a cores.

1.5.2 Equipamento

Tipicamente, um sistema de PET é constituído por quatro elementos: cavidade onde se 

encontra o paciente e o sistema de detecção, cama do paciente, electrónica para 

processamento de dados e controlo de scanner e consola do operador, como se  ilustra 

na Figura 1.6.

 

Figura 1.6: Equipamento de PET.

Os detectores utilizados na maioria dos casos são detectores sólidos de cintilação. Este 

tipo de detectores utiliza cristais de cintilação e um sistema de fotodetectores, 

fotomultiplicadores (na maioria dos casos), APD ou HPD que amplifica o sinal. O cristal 

mais utilizado nos detectores PET é o germanato de bismuto (BGO). Este cristal torna 
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o detector bastante eficiente para a detecção de fotões gama de 511keV, provenientes 

da aniquilação. O fluoreto de césio e o fluoreto de bário são exemplos de outros 

cristais utilizados.

 

O tamanho do cristal é um factor determinante para a resolução espacial do scanner. 

Teoricamente, quanto menores forem os cristais melhor é a resolução, uma vez que 

permite a existência de mais LORs. No entanto, os cristais não podem ser 

indefinidamente pequenos. O número de LOR’s que podem ser detectadas é maior no 

centro da cavidade devido à geometria do sistema de anel de detectores. Este factor 

produz o efeito de aumentar a resolução no centro da cavidade e de a diminuir na 

zona mais periférica. Esta heterogeneidade da resolução é resultante apenas da 

geometria do aparelho e não pode ser evitada.

Todos os scanners PET podem efectuar aquisições no modo 2D, onde as orientações 

das LORs são limitadas a planos transaxiais devido ao facto dos cristais possuírem 

colimadores. Os scanners mais recentes podem adquirir no modo 3D. A limitação 

angular das LORs é significativamente atenuada no modo 3D, e o número total de 

contagens é bastante superior ao equivalente scan 2D. Assim, um scan 3D permite 

obter dados com mais qualidade do que um 2D ou, alternativamente, dados com a 

mesma qualidade podem ser adquiridos num período de tempo mais curto. O modo 3D 

é conseguido a partir do aumento da amostragem axial, o que pode ser feito através 

da remoção dos colimadores existentes entre os anéis dos detectores (usados no modo 

2D). É de referir,  que embora a remoção do sistema de colimação aumente 2 a 5 vezes 

os eventos verdadeiros, também aumenta o efeito de dispersão em mais de 50%. 

Desde que os primeiros sistemas de PET foram desenvolvidos, a resolução das 

imagens obtidas melhorou significativamente de 1-2 cm até aproximadamente 4mm, 

valor que se aproxima bastante do limite teórico de 1,8mm para a cabeça e 2mm para 

o corpo [19]. A largura do detector axial também sofreu alterações, na medida em que 

se acrescentou mais anéis de detectores, o que levou a um aumento desde poucos cm 

para 15 cm [19]. Isto possibilita que, por exemplo, se possa fazer o varrimento de toda 

a cabeça ou coração sem que haja a necessidade de movimentação do paciente. A 

evolução do PET passou também pela implementação do scanning de todo o corpo, e 

da melhoria dos tempos de reconstrução da imagem e de processamento de dados. No 

presente estado de desenvolvimento das tecnologias envolvidas em PET, o que se tem 
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vindo a observar é a combinação desta técnica com técnicas de obtenção de imagens 

anatómicas como é o caso do PET/CT.     

1.5.3 Calibração e Controlo de Qualidade do Sistema de Detecção

A qualidade associada ao scanning de PET é garantida por uma série de 

procedimentos, muitos dos quais se relacionam com o sistema de detecção. Factores 

como o envelhecimento e as mudanças de temperatura afectam a resposta dos 

circuitos electrónicos e dos cristais detectores. Desta forma, é necessário a execução 

de calibrações periódicas. Todos os detectores existentes num aparelho devem ter a 

mesma sensibilidade e a capacidade de determinar a localização das LORs deve estar 

bem afinada. Factores como o ganho do fotomultiplicador, mapeamento de posições, 

limiar de energia e janela de coincidências são susceptíveis à calibração. A calibração é 

feita com uma periodicidade de poucos meses, tendo como base as recomendações do 

fabricante.

Apesar da calibração, a resposta da PET sofre, normalmente, pequenos desvios à 

uniformidade. Este aspecto é inerente ao sistema e são aplicados algoritmos de 

correcção para o contornar designados por procedimentos de normalização. Neste 

processo recorre-se a moldes denominados de phantoms ou a fontes radioactivas γ  

emissoras. Faz-se uma aquisição de longa duração e registam-se contagens em todas 

as LORs. É calculada a média de contagens por LOR e os resultados obtidos são 

aplicados, como forma de correcção, aos sinogramas da PET. A Figura 1.7 ilustra este 

processo.

Figura 1.7: Efeito, num sinograma, da correcção de normalização. (A) Sinograma adquirido. 

(B) Matriz de correcção de normalização. (C) Sinograma corrigido.
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O estado do sistema de detecção deve ser apurado diariamente antes do início dos 

scannings em pacientes. Isto é conseguido, normalmente, através de um scan rápido a 

um fantoma.

1.5.4 O Método FDG

O método DG (desoxiglucose) foi adaptado para PET através da marcação desta 

molécula com flúor F18. Como já foi referido, o F18 é um emissor de positrões com vida 

média de 110 minutos. Esta associação produz o chamado FDG (F18-desoxiglucose). 

Este radiofármaco é administrado no paciente por via intravenosa com uma actividade 

típica de 200 a 400 MBq, ou de 5.4 a 10.8 mCi. Inicialmente, o radiofármaco encontra-

se no sangue e com o decorrer do tempo a sua concentração vai diminuindo até atingir 

valores muito baixos.  O FDG é uma molécula análoga ao açúcar [19]. Desta forma, 

torna-se muito útil no estudo do metabolismo da glucose. O FDG também é utilizado 

para localizar tumores. Isto é possível devido ao facto deste tipo de células possuírem 

uma actividade glicolítica muito elevada em relação a estruturas normais, o que leva a 

que o FDG se concentre preferencialmente nestes centros. Assim, os tumores 

aparecem destacados na imagem de PET.    

1.5.5 Correcções de Dados

Os dados adquiridos em qualquer modo de transmissão ou de emissão são guardados 

numa série de sinogramas. Os sinogramas precisam de muitas correcções antes de 

poderem ser reconstruídos como um conjunto de imagens. 

Correcção de Atenuação

 A correcção imposta pela atenuação dos fotões gama pelos tecidos tem um grande 

impacto na qualidade da imagem. A atenuação de radiação não pode ser evitada e 

pode afectar bastante a qualidade dos dados. No peito, por exemplo, 80 a 90% dos 
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fotões de aniquilação não chegam a atingir o detector porque são absorvidos [17]. 

Uma correcção de atenuação pode ser obtida em PET porque o coeficiente de 

atenuação é independente da localização do radiofármaco ao longo de qualquer LOR, 

dependendo apenas da absorção geral ao longo da LOR. Com base nesta propriedade, 

o coeficiente de atenuação pode ser medido através de um varrimento de transmissão. 

Além deste varrimento é efectuado um scan em branco, em que a aquisição é feita nas 

mesmas condições mas sem o paciente. As razões entre os dados provenientes destes 

dois tipos de aquisição para todas as LORs fornecem dados sobre a atenuação pelo 

corpo do paciente ao longo de cada LOR, e são aplicadas aos sinogramas de emissão 

para compensar a atenuação.

A correcção de atenuação é muito precisa mas requer um scan adicional e prolonga o 

estudo. No caso do cérebro, devido à relativa uniformidade da atenuação e à forma 

relativamente simples e reprodutível da cabeça pode ser usado um método de 

correcção de atenuação calculado. A absorção é computada assumindo que a cabeça 

tem a forma de uma elipse e que a densidade do tecido que a compõe é uniforme 

[17].   

Correcção de Eventos Falsos

Os eventos falsos são causados pela possibilidade de detecção de fotões de eventos de 

aniquilação não relacionados mas que são detectados como coincidentes, e aumentam 

para taxas de contagem elevadas. A existência destes eventos constitui a fonte de um 

efeito de fundo relativamente homogéneo que se observa nas imagens reconstruídas. 

Este fundo diminui o contraste e introduz desvios entre a intensidade que se obtém na 

imagem e a actividade da região analisada. Um dos métodos usados para minimizar 

este efeito é designado por método dos atrasos. Com este método obtém-se uma 

estimativa da taxa de eventos falsos. Esta estimativa é subtraída aos dados adquiridos 

de forma a proceder-se à sua correcção. O método consiste em atrasar a janela de 

coincidências de um intervalo de tempo muito superior à sua largura. Isto é, à chegada 

de um fotão a um detector não se dá de imediato início à contagem do intervalo de 

tempo da janela de coincidências mas sim a um intervalo de tempo que é tipicamente 

cerca de 64 a 76 ns, ao fim do qual se dá início á contagem do tempo correspondente 

à janela de coincidências [17]. Assim, detectam-se fotões em coincidência que tenham 
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um atraso mínimo de pelo menos 64 a 76 ns. O que se pretende com este 

procedimento é contar unicamente eventos correspondentes a fotões não 

correlacionados, cuja origem não está na mesma aniquilação. Com este método 

obtém-se uma estimativa da taxa de falsas coincidências possibilitando a sua 

correcção.   

Correcção dos Efeitos de Dispersão

Os problemas resultantes do efeito de dispersão são análogos aos problemas que os 

eventos falsos provocam: diminuição do contraste, introdução de erro na relação 

intensidade-actividade. Contudo, enquanto que a existência de falsas coincidências se 

traduz num fundo relativamente uniforme, o efeito de dispersão tem especial impacto 

no centro da imagem e é menos significativo nas zonas periféricas.

Os eventos correspondentes aos efeitos de dispersão devem-se a fotões que são 

desviados no interior do corpo do paciente ou a fotões que, tendo incidido no cristal, 

são retrodifundidos podendo vir a ser detectados noutro detector. Em PET, a 

percentagem destes eventos pode ser muito significativa podendo atingir valores da 

ordem de 60 a 70% [17].

Para simular estudos clínicos realísticos de PET é usado um pacote de software de 

simulação Monte Carlo, PET-EGS. Podem ser usadas três abordagens para correcção de 

dispersão em PET 3D: analítica (técnica de ajuste gaussiano), experimental (através da 

técnica da janela de energia) e probabilística (técnica Monte Carlo) [20].

Na técnica analítica assume-se que a distribuição espacial da dispersão pode ser 

descrita por uma função analítica gaussiana. A correcção da dispersão é conseguida 

pela subtracção da componente de dispersão estimada pelo ajuste dos dados medidos 

na região fora do objecto fonte, aos dados da projecção medida.

A técnica da janela de energia é baseada na premissa de que a distribuição espacial da 

componente de dispersão na janela de energia do fotopico é essencialmente a mesma 

da janela de energia de Compton. Os eventos de dispersão, registados na janela de 

Compton, são normalizados tendo em conta as diferentes eficiências e fracções de 

dispersão das duas janelas de energia. A distribuição espacial de dispersão estimada é 

então subtraída à distribuição espacial do fotopico.
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A técnica probabilística de Monte Carlo baseia-se na hipótese de que a distribuição de 

dispersão num estudo PET 3D pode ser obtida assumindo um volume singular de 

imagens PET 3D como fonte radioactiva para a simulação Monte Carlo, e estimando a 

componente de dispersão relativa. A correcção de dispersão efectua-se através da 

subtracção da distribuição de dispersão simulada a partir dos dados de projecção 

medidos, com normalização própria para o total de eventos.

Correcção do Tempo Morto

A correcção do tempo morto compensa perdas de contagem devidas à limitação da 

resolução temporal do detector. Como as perdas têm origem em diferentes fases do 

processo de detecção, a correcção do tempo morto tem que ter diversos componentes. 

Um deles está relacionado com o bloco do detector e o outro com a electrónica 

envolvente.

1.6 Aplicações – Oncologia

A grande vantagem da PET em relação a outras técnicas de formação de imagem é o 

facto de conseguir detectar patologias metabólicas localizadas. Uma imagem 

anatómica não tem estas propriedades, dando apenas informação acerca dos 

contornos das estruturas fisiológicas, e não do seu metabolismo (como no caso da CT). 

Por outro lado, a imagem da PET não fornece informação anatómica, mas apenas 

tomográfica. A combinação de um sistema PET com um sistema CT (PET/CT) consegue 

reunir as características destas duas técnicas, compilando imagens extremamente ricas 

em informação médica. Por este motivo, uma das principais aplicações em PET/CT é a 

oncologia. 

1.6.1 Imagem de Corpo Inteiro em Oncologia

Actualmente, um varrimento de corpo inteiro com o aparelho de PET/CT demora cerca 
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de 20 a 30 minutos. O cérebro não é normalmente incluído no campo de visão axial, 

uma vez que a associação do FDG às estruturas constituintes do cérebro é comparável 

à associação desta molécula a elementos patológicos. Um estudo de corpo inteiro 

contempla uma distância axial de 80 a 90 cm, que se estende desde a parte superior 

do pescoço até ao meio da coxa, para a maioria dos casos [17].

 

A preparação do paciente constitui uma parte essencial do procedimento, uma vez que 

determina a optimização da qualidade da imagem, e minimiza variantes fisiológicas que 

podem ser confundidas na imagem com patologias mas que resultam apenas de 

actividade metabólica normal. Os pacientes devem jejuar durante cerca de quatro 

horas para assegurar que os níveis de glucose e de insulina se encontram baixos no 

momento da administração do FDG. Esta precaução é tomada para que o FDG seja 

imediatamente absorvido pelas moléculas do corpo após a administração, visto que a 

glucose compete com o FDG ao nível da absorção celular, e existe a evidência de que 

elevados níveis de glucose vão baixar a absorção do FDG em células malignas. 

Elevadas doses de insulina promovem a absorção do FDG no fígado e nos músculos, o 

que pode contribuir para erros na interpretação da imagem. Em alguns centros faz-se 

o despiste dos níveis de glucose ates de ser administrada a injecção.

A hidratação do paciente antes da administração do FDG facilita a eliminação da 

componente radioactiva do corpo, através da urina (que interessa que seja feita o mais 

rapidamente possível após o varrimento). Para o efeito existem instalações sanitárias 

exclusivas para este tipo de pacientes, com um circuito especial que acondiciona os 

resíduos radioactivos. A actividade intestinal é comummente observada na PET de 

corpo inteiro, e pode também gerar confusão na interpretação da imagem, devido aos 

seus padrões inconsistentes e imprevisíveis (o que torna este problema difícil de 

resolver) [19]. 

A absorção do FDG pelos músculos também constitui uma variante fisiológica que pode 

gerar falhas de interpretação, particularmente no pescoço. A contracção dos músculos 

esqueléticos durante a fase de absorção do FDG (tipicamente 30 minutos após a 

administração) pode resultar numa acumulação intensa de FDG na zona do músculo. 

Para minimizar este efeito é administrado um sedativo aos pacientes antes da 

administração do FDG.
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Os braços dos pacientes são uma fonte comum de movimento, o que leva ao 

aparecimento de zona brilhantes (tal como aparecem as zonas patológicas). Por isso o 

paciente deve estar o mais confortável possível durante o varrimento. A respiração não 

deve ser profunda de forma a evitar grandes contracções musculares.

Tipicamente, a aquisição da imagem de corpo inteiro é iniciada 40 a 60 minutos após a 

administração do FDG. Este atraso deve-se principalmente ao tempo que é necessário 

para a maior parte da actividade deixar de estar no sangue para passar a estar 

localizada no tumor. 

As imagens de corpo inteiro são regularmente visualizadas como uma série de imagens 

tomográficas ortogonais nos planos transaxial, coronal e sagital, em conjunto com a 

imagem anatómica do TAC. Esta imagem promove a rápida associação entre as zonas 

com elevada concentração de FDG e o seu correspondente anatómico, para discernir 

tumores de estruturas normais.

1.6.2 Exemplo - Cancro do Pulmão

As imagens de PET obtidas conferem ao oncologista importantes informações sobre a 

patologia do paciente, tais como o diagnóstico, o estado de evolução do tumor e a 

resposta ao tratamento. Isto permite-lhe adequar a terapia de forma personalizada, na 

procura da melhor solução para cada caso.

Aproximadamente um terço dos nódulos pulmonares pode ser diagnosticados como 

benignos ou malignos com base na CT [17]. A ausência de crescimento após um 

período de dois anos pode sugerir que se trata de uma lesão benigna. Dois terços dos 

nódulos pulmonares são indeterminados e requerem outras técnicas de diagnóstico 

como a broncoscopia ou a biopsia. A caracterização de nódulos pulmonares através do 

FDG PET evita o uso de biópsias invasivas em muitos pacientes mas depende muito da 

sensibilidade e da especificidade do PET. 

O passo seguinte antes do início da fase terapêutica está relacionado com a 

determinação do estado evolutivo do tumor. A Figura 1.8 ilustra dois estados evolutivos 

do tumor.
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Existe uma relação directa entre este estado e as possibilidades de cura. Num estado 

avançado há necessidade da utilização de quimioterapia e/ou radioterapia e cirurgia. 

Os estudos demonstram que os resultados obtidos com o FDG PET são satisfatórios.

Figura 1.8: Estados evolutivos do tumor.

A técnica PET/CT fornece dados sobre as dimensões e localização do tumor com 

grande precisão, o que é determinante para a aplicação da terapia de forma eficaz e 

sem efeitos colaterais (no caso da radioterapia).

A classificação do tipo de tumor, a determinação do seu estado e da sua localização e 

dimensões permitem ao oncologista definir a estratégia terapêutica a aplicar. O passo 

final da intervenção da PET/CT é o controlo da evolução da terapia. Através de novos 

exames realizados periodicamente ao longo do processo terapêutico e da comparação 

entre eles obtém-se informação acerca da eficácia da terapia utilizada.

 PET, Tomografia por Emissão de Positrões
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Capítulo 2 O Projecto MiniPET

O projecto MiniPET é composto essencialmente por duas matrizes 4x4 de cristais 

cintiladores e por duas matrizes 4x4 de fotomultiplicadores. 

2.1 Cristais de Cintilação

Os cristais de cintilação utilizados no projecto MiniPET são os cristais LYSO 

(Lu1,8Y0,2SiO5(Cs)), PreLude420 da Saint Gobain, dispostos numa matriz 4x4, 

apresentados na Figura 2.1.

Figura 2.1: Cristais LYSO, matriz 4x4, fotografia e esquema (dimensões em mm).

As aplicações PET têm utilizado tradicionalmente cristais BGO, no entanto o 

PreLude420 compete directamente com este cristal em densidade, e ultrapassa-o em 

resolução em energia e tempo, de acordo com a Tabela 2.1.

Estes cristais possuem uma boa resolução em energia quando comparados com o BGO, 

com uma densidade semelhante, e uma emissão luminosa 3 a 4 vezes superior à do 

BGO. O tempo de decaimento do cristal, 41 ns, é muito inferior ao do BGO e o 

comprimento de onda de cintilação combina com o espectro de sensibilidade da 

maioria dos PMT’s.
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Propriedades LYSO (Lu1,8Y0,2SiO5(Cs)) BGO

Densidade (g/cm3) 71 71

Higroscópico Não Não

Comprimento de Atenuação para 511 KeV (cm) 12 10

Comprimento de Onda Máximo de Emissão (nm) 420 480

Índice de Refracção de Emissão 1,81 2,15

Tempo de Decaimento (ns) 41 300

Resolução em Energia (%) 80 120

Rendimento Luminoso (fotões/KeV γ) 32 9

Rendimento Fotoeléctrico (% de NaI(Tl) para γ) 75 15

Dimensões (mm3) 4.2 X 4.2 X 22

Tabela 2.1: Propriedades dos Cristais LYSO (Lu1,8Y0,2SiO5(Cs)) e BGO, de acordo com a folha 

de especificações técnicas do cristal LYSO .

Para além das características descritas, o cristal LYSO contribui para o fundo adquirido 

pelo detector uma vez que possui lutécio, que tem como radioisótopo natural o 176Lu, 

com uma abundância de cerca de 2.59% e meia vida de 3.68 x 1010 anos [8-10]. O 
176Lu decai por emissão beta negativa, com Qβ- de 1192 KeV, em 99.66% das vezes 

para o estado excitado de 597 KeV do 176Hf [8-10]. Este estado metaestável decai para 

o seu estado fundamental através da emissão de fotões γ,  de 307, 202 e 88 KeV, como 

se pode observar na Figura 2.2. 

Figura 2.2: Esquema de decaimento do 176Lu.

A dimensão do cristal é suficiente para absorver aproximadamente 100% das 

partículas beta. No entanto, alguns dos fotões podem escapar dando origem à seguinte 
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distribuição gama, baseada no facto dos fotões gama serem detectados em 

coincidência, como evidencia a Figura 2.3.

Figura 2.3: Espectro do 176Lu, de acordo com a folha de especificações técnicas do cristal 

LYSO .

No entanto, a radioactividade devida à presença do 176Lu representa uma pequena 

fracção das contagens típicas devidas ao radiofármaco utilizado em PET, pelo que não 

significa algum problema adicional nesta aplicação [3].

2.2 Fotomultiplicadores

Um Fotomultiplicador (PMT), Figura 1.1, converte luz num sinal eléctrico e amplifica 

esse sinal através da emissão de electrões secundários. É composto essencialmente 

por quatro elementos – um fotocátodo, um sistema óptico electrónico, um 

multiplicador de electrões e um ânodo. O fotocátodo converte um fluxo de luz num 

fluxo de electrões. O sistema óptico electrónico foca e acelera o fluxo de electrões. O 

multiplicador de electrões consiste numa série de eléctrodos (dínodos) com emissão 
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secundária de electrões. O ânodo recolhe o fluxo electrónico do multiplicador e garante 

o sinal de saída [11]. 

Os dois fenómenos fundamentais associados ao funcionamento de um 

fotomultiplicador são a fotoemissão e a emissão secundária. A fotoemissão deve-se à 

fracção de fotões incidentes que transferem toda a sua energia a electrões ligados no 

material do fotocátodo, proporcionando a alguns energia necessária para escapar do 

material. A emissão secundária acontece quando um electrão atinge um material e, 

através da excitação desse material, leva-o a emitir mais electrões.

Os electrões são acelerados e focados por campos eléctricos entre os dínodos. O 

gradiente de potencial requerido é obtido normalmente por um divisor de tensão entre 

os terminais da alta tensão aplicada, esquematizado na Figura 2.4.

Figura 2.4: Divisor de Tensão.

2.2.1 Fotocátodo

Os cátodos utilizados normalmente em fotomultiplicadores são constituídos por 

semicondutores dopados. Distinguem-se dois grupos: os semitransparentes e os 

opacos. Os fotocátodos semitransparentes são os mais utilizados e encontram-se 

depositados numa janela. Os electrões são emitidos a partir do lado da janela oposto à 
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entrada da luz. Os cátodos opacos são depositados num eléctrodo dentro do 

fotomultiplicador e os electrões são emitidos a partir da área iluminada. 

Os materiais mais utilizados como constituintes do fotocátodo são a prata-oxigénio-

césio (AgOCs), antimónio-césio (SbCs), e compostos bialcalinos e trialcalinos como 

SbKCs, SbRbCs, SbNa2KCs [11].

As janelas de entrada utilizadas nos fotocátodos semitransparentes são constituídas 

normalmente por borossilicato, “lime glass”, vidro transparente a UV e sílica [11].

2.2.2 Sistema Optoelectrónico

O propósito do sistema optoelectrónico é o de focar todos os fotoelectrões na área útil 

do primeiro dínodo. O sistema deve satisfazer dois requisitos: deve estar apto para 

focar o número máximo de electrões no primeiro dínodo, independentemente da 

velocidade inicial e da sua origem no fotocátodo; o tempo necessário à viagem dos 

electrões entre o fotocátodo e o primeiro dínodo deve ser independente da velocidade 

dos electrões e da sua origem.

2.2.3 Multiplicador de Electrões

Os dínodos que constituem o multiplicador de electrões possuem um arranjo 

geométrico de modo a que os campos eléctricos entre estes façam com que os 

electrões emitidos por cada dínodo atinja o sucessor com uma energia de cerca de 100 

eV [11]. Como resultado da emissão secundária, o número de electrões aumenta de 

dínodo para dínodo, dando origem à multiplicação. No entanto, nem todos os electrões 

emitidos por um dínodo atingem o seguinte. Cada espaço entre dois dínodos do 

multiplicador é caracterizado por uma eficiência de colecção n.

O coeficiente de emissão secundária δ i  do dínodo i e a eficiência de colecção ni−1  do 

espaço que o precede aumentam em função da tensão Vi  aplicada entre os dínodos i e 

i-1. O produto de ni−1  e δ i  varia como uma potência da tensão aplicada Vi :
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     ni−1δ i = kiVi
α

    (2.1)

onde ki  é uma constante e o expoente α  se encontra normalmente entre 0.65 e 0.75 

[11].

Para expressar o ganho é mais conveniente associar o factor de emissão secundária δ i  

do dínodo i ao de eficiência de colecção ni  do espaço interdínodo que o sucede. O 

ganho gi  do dínodo i é então

     gi = δ ini     (2.2)

e o ganho total M do multiplicador é

    
(2.3)

onde N é o número de etapas ou dínodos [11].

Os materiais que constituem os dínodos, materiais com satisfatório coeficiente de 

emissão secundária, são isolantes ou semicondutores. Destacam-se materiais como 

AgMg, CuBe e NiAl para o fabrico de dínodos [11]. 

Estes materiais não possuem intrinsecamente bons coeficientes de emissão secundária 

e são os óxidos formados à sua superfície, MgO, BeO, Al3O3, os responsáveis pela 

emissão secundária de electrões [11].

A geometria do multiplicador de electrões pode assumir várias formas, de acordo com 

a Figura 2.5.
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Figura 2.5: Diversas geometrias do multiplicador de electrões. (a) lâmina, (b) caixa, (c) foco 

linear, (d) gaiola circular, (e) rede, (f) folha metálica. 

2.2.4 Ânodo

A forma e o arranjo dos eléctrodos na saída do multiplicador devem diferir do arranjo 

dos eléctrodos da zona iterativa. A geometria deve garantir que todos os electrões 

secundários emitidos pelo último dínodo sejam colectados; deve minimizar o efeito do 

espaço de carga para assegurar uma resposta linear para a operação em modo 

pulsado, e deve adaptar a impedância do ânodo à impedância característica da 

conecção de saída.

2.2.5 Características dos Fotomultiplicadores

Algumas das características dos fotomultiplicadores relacionam-se com o tubo como 

um todo ou apenas com uma das suas quatro partes funcionais - fotocátodo, sistema 
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optoelectrónico, multiplicador electrónico e ânodo. De seguida são descritas as 

principais características de um PMT:

• Sensibilidade Radiante do Cátodo;

• Eficiência Quântica;

• Eficiência de Colecção do Sistema Óptico;

• Ganho;

• Sensibilidade do Ânodo.

Sensibilidade Radiante do Cátodo, Sk

A sensibilidade radiante do cátodo, Sk, é definida como o quociente entre a corrente no 

cátodo Ik e o fluxo de fotões incidente Φe :

     
    (2.4)

Na maioria das aplicações a radiação não é monocromática mas possui uma 

composição espectral à qual o cátodo não é uniformemente sensível [11]. Assim, a 

sensibilidade radiante do cátodo é normalmente especificada para um comprimento de 

onda λ . Se dΦe é o incremento do fluxo incidente para um incremento no 

comprimento de onda dλ  e dIk  for a corrente do cátodo correspondente a esse 

incremento, então:                        

    Skλ = limdλ→0

dIk
dΦe      

(2.5)

é a sensibilidade monocromática para um comprimento de onda λ . 

A sensibilidade do cátodo também não é uniforme para toda a superfície do cátodo.
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Eficiência Quântica, ρ  

A eficiência quântica, ρ , é outra fora de expressar a sensibilidade do cátodo. É 

definida como o quociente entre o número de electrões emitidos pelo cátodo, nk, e o 

número de fotões incidente np. Normalmente é especificada para luz monocromática e 

relaciona-se com a sensibilidade espectral absoluta da seguinte forma:

    
    (2.6)

onde e é a carga eléctrica do electrão, h é a constante e Planck e c é a velocidade da 

luz no vazio.

Eficiência de Colecção do Sistema Óptico

A eficiência de colecção do sistema óptico é a razão entre o número de fotoelectrões 

que atinge o primeiro dínodo e o número de fotoelectrões que abandona o cátodo e é 

usualmente expressa em %. É função da velocidade inicial dos electrões e, por isso, 

varia com o comprimento de onda , diminuindo para pequenos comprimentos de onda, 

quando a energia dos fotões aumenta [11].

Tal como a sensibilidade do cátodo, a eficiência de colecção não é uniforme em toda a 

superfície do cátodo e também varia com a geometria do sistema óptico electrónico 

adoptado. A tensão aplicada entre o cátodo e o primeiro dínodo é outro factor que 

afecta a eficiência de colecção, que, em condições óptimas pode atingir um valor de 

80% [11].

Ganho

O ganho de um PMT define-se como o quociente Ia / Ik , em que Ia  é a corrente no 

ânodo devida a uma corrente Ik  no cátodo:
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(2.8)

Para um tubo de N dínodos, em que η  é a eficiência de colecção do primeiro dínodo,

δ i  é o coeficiente de emissão secundária do dínodo i e ηi  a eficiência de colecção no 

mesmo dínodo, tem-se:

             
G = η δ iηi = η

i=1

N

∏ gi
i=1

N

∏
       

(2.9)

onde gi  é o ganho na etapa i.

O ganho aumenta rapidamente em função da tensão aplicada. Se a eficiência de 

colecção de todas as etapas se aproximar de 100%,

     
G = η kiVi

α

i=1

N

∏
      

(2.10)

onde ki  é uma constante de proporcionalidade, Vi  a tensão aplicada entre dínodos por 

etapa, e α  encontra-se entre 0.6 e 0.8 [11]. Como Vi  é uma fracção k 'i  de V:

    
G = ki k 'i( )α Vα = KV Nα

i=1

N

∏
      

(2.11)

em que K depende do material que constitui os dínodos e da divisão da tensão entre 

eles.

Sensibilidade do Ânodo

A sensibilidade do ânodo corresponde à razão entre a corrente no ânodo Ia  e o fluxo 

de electrões incidente Φ . É expresso pela seguinte equação:

       
Sa =

Ia
Φe       

(2.12)
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em que Φe  é o fluxo total medido para todo o espectro energético.

As características de sensibilidade de um fotomultiplicador podem ser resumidas e 

esquematizadas de acordo com a Figura 2.6: 

FOTOCÁTODO  Sk

SISTEMA DE COLECÇÃO  

MULTIPLICADOR  

η

M

φ

Ia = φSkηM
Figura 2.6: Sensibilidade de um Fotomultiplicador.

Linearidade

O grau de proporcionalidade entre o número de electrões colectados no ânodo e o 

número de fotões incidentes é denominado de linearidade de carga. Por sua vez, o 

grau de proporcionalidade entre a corrente no ânodo e o fluxo de fotões incidente 

denomina-se linearidade. Diversos factores influenciam a linearidade, tais como as 

flutuações na tensão interdínodo e o espaço carga, já que para correntes elevadas, o 

elevado campo eléctrico pode desviar as trajectórias dos electrões, fazendo com que 

alguns deles se percam [11].
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2.2.6 PMT’s  MiniPET

A Tabela 2.2 resume as características dos PMT’s Hamamatsu H8711, maPMT, 

multiânodo 16 canais a utilizar no projecto MiniPET.

Resposta Espectral 300 a 650 nm

Comprimento de Onda 420 nm

Fotocátodo
Material Bialcalino

Mínima Área Efectiva 18,1 x 18,1 mm
Material Janela Vidro Borossilicato

Dínodo
Estrutura Cadeia Metálica

Número de Dínodos 12
Tamanho Ânodo 4,2 x 4,2 mm

Peso 50 g

Sensibilidade Luminosa do Cátodo 80 A/lm

Sensibilidade Luminosa do Ânodo 280 (70)* A/lm

Ganho 3,5x106 (0,9x106)*

Cross Talk 1%

Alta Tensão entre Ânodo e Cátodo 800 V

Distribuição de Tensão 2-2-2-1-1-1…1-1-1-1-1

(2.4-2.4-2.4-1-1…

1-1.2-1.4)*

Tabela 2.2: Características dos PMT’s Hamamatsu H8711 e ()* H8711-10.

Neste trabalho pretende-se proceder à caracterização destes fotomultiplicadores, com 

recurso a um Banco de Testes de Fotomultiplicadores do projecto TileCal/ATLAS/CERN.

No entanto, PMT’s utilizados no projecto ATLAS, Hamamatsu R5900U, diferem 

essencialmente destes no que diz respeito ao ganho (105), ao número de dínodos (10) 

e à geometria, já que estes PMT’s possuem um único ânodo. 

As diferentes geometrias e características entre os PMT’s, Figura 2.7, para os quais o 

Banco de Testes de Fotomultiplicadores se encontra apto para testar e os PMT’s do 

projecto MiniPET que se pretendem testar estão na base de grande parte do trabalho 

realizado, no que diz respeito a alterações que o Banco teve que sofrer.
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Figura 2.7: Geometria da janela de entrada do PMT do MiniPET (esquerda) e

 dos PMT’s de ATLAS.

Neste trabalho os 16 canais do maPMT encontram-se numerados pela ordem 

demonstrada na Figura 2.8.

Figura 2.8: Numeração dos 16 canais do maPMT.

 O Projecto MiniPET

49



50



Capítulo 3 O Banco de Testes de Fotomultiplicadores

O Banco de Testes (BT) de fotomultiplicadores utilizado foi construído para caracterizar 

os PMT’s a integrar o detector Tilecal da experiência ATLAS/CERN. A par do laboratório 

do CFNUL, outros laboratórios europeus, como Clermont, Valência, Pisa, Dubna, 

possuíram BT semelhantes. No total, foram testados 9500 PMT’s [21].

3.1 Descrição

Os testes realizados para caracterizar os PMT’s dividem-se em dois campos. O 

primeiro, referido como STEP 1, remete-se para medições com iluminação em Modo 

Contínuo e são:

• Eficiência de Colecção;

• Eficiência Quântica;

• Ganho do PMT;

• Corrente Escura.

No caso dos PMT’s do MiniPET este teste não pode ser realizado visto não termos 

acesso ao primeiro dínodo dos PMT's em estudo, condição essencial para a realização 

dos testes de STEP 1. O segundo, referido como STEP 2, diz respeito a medições com 

iluminação em Modo Pulsado e são:

• Ganho em Modo Pulsado;

• Corrente Escura;

• Linearidade;

• Uniformidade.

O hardware referente ao BT é composto por uma Caixa de PMT’s, Caixa de Luz e 

Electrónica. O software é composto por um PC, Interface VME/MXI da National 

Instruments e o software Lab View 4.0.1. 
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3.1.1 Caixa de PMT’s

A Caixa de PMT’s, representada na Figura 3.1, é uma caixa negra, isolada da luz,  com 

uma grelha metálica de 25 orifícios disposta numa mesa horizontal que lhe permite 

movimentar-se em X e em Y. O movimento da mesa é controlado por dois motores 

passo-a-passo alimentados por uma tensão de 12V [21]. Associado a cada orifício 

encontra-se um misturador de luz, representado na Figura 3.1, que recebe luz de uma 

de duas fibras ópticas de plástico, uma para cada modo de funcionamento, pulsado ou 

contínuo, colocadas debaixo deste e ilumina cada PMT.

Figura 3.1: Caixa de PMT’s.

As fibras ópticas são utilizadas no funcionamento em modo pulsado ou contínuo da luz. 

Na totalidade, para cada modo de funcionamento, existem 25 fibras ópticas 

provenientes de um misturador de luz que por sua vez está conectado a uma fibra 

óptica líquida com origem na Caixa de Luz, Figura 3.2.

Os orifícios estão dispostos segundo uma matriz de 5x5, sendo que no buraco central 

se encontra instalado um fotodíodo que monitoriza a luz em Modo Contínuo e nos 24 

restantes se acomodam os PMT's a testar. Para além do fotodíodo central existem dois 

outros fotodíodos que monitorizam a luz em Modo Pulsado. A luz que estes detectam 

tem origem semelhante às outras 25 já descritas.
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Figura 3.2: Misturador de Luz à entrada dos Fotocátodos dos PMT’s (à esquerda)

Esquema de iluminação (à direita).

A caixa possui um sistema regulador térmico constituído por ventoinhas no interior e 

por uma série de elementos Peltier que garantem que a temperatura dos PMT’s e dos 

fotodíodos se mantenha a cerca de 20º. Os elementos Peltier actuam segundo o efeito 

Peltier, em que se dá a produção de um gradiente de temperatura em duas junções de 

dois condutores (ou semicondutores) de materiais diferentes quando submetidos a 

uma diferença de potencial num circuito fechado. O sistema regulador térmico integra 

também duas ventoinhas dentro da caixa. Os testes dos PMT’s de ATLAS exigiam que a 

variação de temperatura fosse de mais ou menos 1º e por isso o Banco de Testes está 

instalado na sala A0-04 da cave do edifício CIUL, com ar condicionado que mantém a 

temperatura externa a cerca de 18º.

Os motores passo-a-passo que governam o movimento da mesa X Y estão associados 

a quatro interruptores que indicam o fim de pista e que permitem um ponto de 

referência para a posição da mesa. O movimento da mesa é necessário na inter-

calibração das 24 fontes de luz à entrada dos PMT’s.

3.1.2 Caixa de Luz

Na Figura 3.3 apresenta-se a Caixa de Luz, que acomoda o sistema de iluminação em 

Modo Pulsado e em Modo Contínuo.
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Figura 3.3: Caixa de Luz. Iluminação em Modo Pulsado à esquerda e 

Modo Contínuo à direita, com rodas de filtros.

São utilizados dois LED’s azuis, L200TPB1KB da Ledtronics, cujo espectro e geometria 

se encontra na Figura 3.4. O comprimento de onda de máxima intensidade emitido 

pelos LED’s é 468 nm, valor próximo do máximo da eficiência quântica dos PMT’s e 

aproximadamente a meio da sua resposta espectral,  de acordo com a Tabela 2.2. A 

Figura 3.4 exibe as suas características geométricas.

Figura 3.4: Espectro do LED azul, L200TPB1KB da Ledtronics. 

Geometria do LED (todas as unidades em milímetros).
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A caixa que contém a fonte luminosa é constituída por alumínio,  é isolada da luz e 

contém os dois LED’s azuis que asseguram a iluminação dos PMT’s. Um dos LED’s é 

responsável pela iluminação em Modo Contínuo e o outro pela iluminação em Modo 

Pulsado. A cada modo de funcionamento corresponde uma roda de filtros ópticos 

integrada que permite a atenuação da intensidade luminosa do LED, permitindo uma 

gradação da intensidade. As duas rodas de filtros são comandadas por motores passo-

a-passo. Um sistema óptico focaliza a luz até uma fibra óptica líquida que sai da caixa. 

As tensões de alimentação dos LED’s pertencem ao intervalo compreendido entre 0 e 

15V, (variável que se designa por +15V) para o Modo Pulsado e entre 0 e 60V (variável 

que se designa por +60V) para o Modo Contínuo [21]. 

3.1.3 Electrónica de Aquisição e Controlo

Um cesto VME, na qual estão integradas várias placas electrónicas, conduz o fluxo de 

dados desde a caixa dos PMT's até ao computador através do protocolo VME. Este 

sistema inclui: o Circuito Digital de Input/Output (DIO), uma ADC (Analog to Digital 

Converter ou Conversor Analógico para Digital)  lenta, LeCroy 540, e quatro ADC's de 

carga, LeCroy 1182, e ainda a interface VXI para comunicação com o PC através do 

LabView, Figura 3.5 [21].

Figura 3.5: Sistema VME.
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A ADC lenta, dispositivo que converte um sinal analógico em digital, contém 64 canais 

de entrada e possui uma resolução de 12 bits. A sua utilização está associada aos 

testes de STEP 1 e ao teste da medida da corrente escura em STEP 2.

As ADC's de carga funcionam como um integrador em corrente e possuem 8 canais 

cada, perfazendo um total de 32 canais. A sua resolução é de 12 bits, a sensibilidade 

de 50 fC por contagem e opera na região dos +0.2 mA até -30 mA.

O circuito DIO comunica com um cesto NIM que controla todos os motores passo-a-

passo, programa todas as tensões, com DAC's (Digital to Analog Converter ou 

Conversor de Digital para Analógico) de 12 bits,  envolvidas no BT, das quais se 

distinguem +60V para o LED em Modo Pulsado e +15V para o LED em Modo Contínuo, 

e controla a atenuação dos sinais à entrada das ADC's de carga, através do módulo 

Pulse/DC Attenuation que permite a escolha entre dois atenuadores de 4 e 20 dB. Este 

módulo permite, primeiramente, a escolha entre a aquisição de sinais em Modo 

Pulsado, caso no qual os sinais passam por 4 dB ou 20 dB antes de serem 

encaminhados para as ADC’s de carga, e a aquisição em Modo Contínuo, caso no qual 

os sinais são orientados para um módulo que faz a conversão de corrente em tensão 

(módulo I/V converter) e depois para a ADC lenta que procede à sua leitura.

O cesto NIM contém também um módulo de segurança, que evita o envio para o BT de 

tensões incompatíveis, e uma fonte de impulsos, responsável pelo relógio do sistema 

(Gate, sinal quadrado com amplitude de -800mV e largura de 160ns).

A estes módulos juntam-se ainda dois outros que, não fazendo parte da cadeia de 

aquisição de dados, são indispensáveis ao funcionamento do sistema global: a fonte de 

alta tensão e a fonte de baixas tensões.

A fonte de alta tensão, LeCroy HV4032A, contem 36 canais programáveis em modo 

remoto e é controlada pela porta série do computador. Permite associar tensões 

diferentes em canais diferentes e um interruptor dentro da Caixa dos PMT's que 

comunica com o módulo de segurança do NIM impede que a alta tensão seja imposta 

quando a caixa está aberta. A fonte de baixas tensões alimenta os motores da mesa X 

Y com 30V, os elementos Peltier com 30V, os motores das rodas de filtro com 12V e as 

ventoinhas [21].
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3.1.4 Software de Aquisição e Controlo

O software utilizado no Banco de Testes é o LabView 4.0.1. A este ficam confiadas as 

tarefas de controlo do sistema, aquisição, processamento e análise preliminar de 

dados. A comunicação com o Banco de Testes é assegurada pela interface VXI.

O software encontra-se dividido em dois níveis. O primeiro é um conjunto de sub-

rotinas que controlam as funções básicas do sistema: controlo motor da mesa XY e das 

rodas de filtros; controlo das tensões dos motores (+30V e +12V) e LED's (+60V e 

+15V); controlo da alta tensão (via porta série RS232); controlo da DAC e leitura das 

ADC's [21]. Para tal utiliza dois ciclos essenciais, o ciclo de escrita, VXIout.vi e o ciclo 

de leitura, VXIin.vi, com recurso à interface VXI.

O ciclo de escrita, apresentado na Figura 3.6, tem quatro entradas, correspondendo, 

por ordem descendente, ao parâmetro de acesso, endereço do módulo do cesto VME, 

tamanho da palavra e valor. Executa a função de escrever o valor pretendido, com 

determinado tamanho, no endereço dado. No caso apresentado, escreve 0 (com 

tamanho 1) em DIO Base Address + 4h (hexadecimal). Este ciclo tem como saída um 

parâmetro que devolve a informação sobre o sucesso da operação, mas neste caso não 

está a ser utilizado.

Figura 3.6: Ciclo de escrita.

O ciclo de leitura, apresentado na Figura 3.7, tem três parâmetros de entrada e um de 

saída. As entradas, por ordem descendente correspondem ao parâmetro de acesso, ao 

endereço e ao tamanho, sendo que a saída está associada à variável lida. O ciclo 
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executa a função de leitura da variável de saída, com o tamanho definido, no endereço 

dado. Tal como no ciclo de escrita, também esta função tem como saída uma variável 

não utilizada neste esquema, que devolve a informação sobre o sucesso da operação.

Figura 3.7: Ciclo de leitura.

A Tabela 3.1 mostra os principais endereços-base dos módulos acessíveis para escrita 

ou leitura, DIO, ADC Lenta e quatro ADCs de Carga.

Módulo Endereço

DIO H FF00

ADC Lenta H 3400

ADC 1 H 250 000

ADC 2 H 300 000

ADC 3 H 350 000

ADC 4 H 400 000

Tabela 3.1: Endereços-base dos Módulos Electrónicos.

No segundo nível de programação destacam-se as rotinas que proporcionam a 

aquisição, o armazenamento e análise de dados e permitem ao utilizador uma interface 

gráfica e a realização dos testes. Este encontra-se dividido em duas partes: medições 

com iluminação em Modo Contínuo (STEP 1)  e medições com iluminação em Modo 

Pulsado (STEP 2). Os testes de STEP 1 (eficiência quântica, ganho directo) pressupõem 

o acesso ao primeiro dínodo do PMT, uma vez que é aí que se executam as medições. 

Esta problemática impede que os testes de STEP 1 sejam executados, uma vez que 

para os PMT's em teste não se tem acesso a medições do no primeiro dínodo. 
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As medições em Modo Pulsado (STEP 2) contemplam a medida do ganho, linearidade, 

corrente escura e uniformidade. 

O código dos programas associados a estes testes tiveram que ser alterados devido às 

diferenças já referidas entre os PMT’s de ATLAS e os PMT’s do MiniPET, e como estes, 

muitos outros programas e pequenas rotinas tiveram que ser submetidos a alterações, 

o que constituiu grande parte do trabalho desenvolvido.

Neste documento descrevem-se os testes efectuados para determinação da Tensão de 

Funcionamento de uma matriz de 16 fotomultiplicadores, a sua linearidade e 

uniformidade na resposta a impulsos luminosos, ganho, corrente escura e perfil do 

multicanal.  

3.2 Operação em Modo Pulsado

Na Figura 3.8 apresenta-se o esquema da alimentação do LED azul e leitura da sua 

intensidade luminosa, em Modo Pulsado.

Figura 3.8: Esquema do Sistema em Modo Pulsado.

O funcionamento do LED em modo pulsado é assegurado por um sistema composto 

por uma DAC, por um dispositivo electrónico no qual está integrado o LED azul (LED 

Driver), por uma roda de 10 filtros ópticos, por um fotodíodo e por uma ADC de carga. 

A interface com o utilizador é assegurada por pequenos programas que utilizam a 

linguagem Labview.

Ao utilizador é permitido o controlo da intensidade luminosa do LED, bem como a 

frequência do impulso. As frequências permitidas correspondem a 10 Hz, 100 Hz, 1 

KHz e 10 KHz. A intensidade luminosa é controlada por um parâmetro inteiro 
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designado por DAC value, que pode variar linearmente de 0 a 4095, obtendo-se assim 

uma gradação em intensidade luminosa (4096 valores possíveis). 

Efectuaram-se testes individualmente a todos os componentes do sistema, através da 

leitura da sua resposta a diferentes DAC values impostos, isto é, a diferentes 

intensidades de luz. Este estudo mostra o comportamento dos diferentes dispositivos 

do modo pulsado e, para cada um, identificou-se o limiar de funcionamento, a zona de 

funcionamento linear e a zona de saturação. Todos os testes foram realizados com o 

filtro 1 da roda de filtros correspondentes ao Modo em estudo.

3.2.1 Resposta da DAC

A DAC é responsável pela conversão de DAC value numa tensão que varia de 0 V a 60 

V de acordo com esse valor.  Acrescente-se que a DAC está integrada num módulo 

denominado DIO, responsável pelos vários controlos que compõem o sistema. É este 

módulo que recebe a informação correspondente à frequência e atraso do sinal LED 

que se pretende gerar e modula uma onda com essas características, denominada 

Pulsed Light Control.

A Figura 3.9 exibe o comportamento da DAC, representando a amplitude do sinal à 

entrada da LED Driver em função do DAC value imposto.

Figura 3.9: Resposta da DAC a vários valores de DAC value.
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Verifica-se que a DAC tem uma resposta linear para todos os valores possíveis de 0 a 

4095, o que implica uma alimentação da LED Driver de 0 a 60 V. A tensão mínima a 

aplicar na LED Driver corresponde, assim, a 0 V e a máxima a 60 V.

O gráfico apresentado na Figura 3.10 exibe o coeficiente de linearidade, ponto a ponto, 

determinado através do quociente entre o valor do ajuste linear yi  e o valor 

experimental yi,exp , do gráfico anterior, de modo a melhor se avaliar o comportamento 

linear da DAC. Para cada ponto, o coeficiente linear, CL, é dado por:

     CL =
yi
yi,exp

        (3.1)

Figura 3.10: Resposta da DAC, Coeficiente de Linearidade.

Como se pode observar, o coeficiente de linearidade ronda o valor 1, nunca sendo 

superior a 1.1 nem inferior a 0.9. O coeficiente de linearidade médio é 0.99 e o RMS 

relativo também 0.99. Conclui-se que a DAC apresenta um comportamento altamente 

linear.

3.2.2 Resposta da LED Driver

A electrónica dedicada ao Banco de Testes do TileCal/ATLAS foi projectada, 

desenvolvida e implementada pelo grupo de ATLAS de Clermont-Ferrand [21]. Na 

Figura 3.11 apresenta-se o esquema do circuito que alimenta o LED em Modo Pulsado.
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A LED Driver possui quatro entradas: TTL, DC/Pulse Control, +60V e +24V. DC/Pulse 

Control comanda um relay que selecciona o modo de funcionamento do LED em modo 

pulsado ou modo contínuo. No caso desta selecção corresponder ao modo contínuo, o 

LED é alimentado por +24V. Para o modo pulsado, o LED é alimentado por +60V, 

tensão que pode variar de 0 a 60V e é gerada pela DAC de acordo com DAC value, 

como referido. TTL é uma onda quadrada com largura de cerca de 15 a 20 ns que é de 

seguida formada de acordo com o impulso luminoso que se pretende gerar.

Figura 3.11: Circuito LED Driver.

A Figura 3.12 apresenta a característica da LED Driver para diferentes valores de DAC 

value, representando a amplitude do sinal que alimenta o LED (saída da LED Driver) 

em função da amplitude do sinal à entrada deste circuito, ambas as medições foram 

executadas com um osciloscópio. 
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Figura 3.12: Resposta da LED Driver.

A LED Driver apresenta uma resposta linear de 0 a 30V de entrada, o que corresponde, 

em unidades de DAC value, de 0 a  2200.  A partir de DAC value de 2200 o LED não é 

alimentado por mais de 15 V, tensão de saída da LED Driver. Pode portanto afirmar-se 

que o circuito começa a saturar a partir de 30 V de entrada, valor para o qual o LED é 

alimentado por 15 V. A gama dinâmica de DAC values a utilizar fica, devido a este 

factor, reduzida ao intervalo de 0 a 2200.

3.2.3 Resposta do Fotodíodo

Existe uma roda de 10 filtros ópticos que permite a atenuação do sinal luminoso 

produzido pelo LED azul, o que permite uma maior resolução em intensidade luminosa 

do sistema. Ao utilizador é garantida a possibilidade de selecção do filtro que pretende 

utilizar através de uma rotina simples em Labview. As 10 possibilidades têm como 

limites a posição 1 da roda, para a qual o filtro é negro e a posição 10, para a qual não 

existe filtro. As restantes garantem a continuidade entre estes dois extremos, com 

factores de atenuação de 100.7, 30.9, 9.7, 4.6, 3.89, 3, 1.92 e 1.19.

Os impulsos luminosos são conduzidos por uma fibra óptica líquida e é, de seguida, 

dividido por um conjunto de 34 fibras ópticas transparentes de poliestireno. 24 destas 

fibras estão associadas às 24 posições da mesa XY, uma para cada posição. As 

restantes estão acopladas ao fotodíodo, Hamamatsu S3204, que executa a 
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monitorização do modo pulsado. Este dispositivo transforma o estímulo luminoso 

incidente numa diferença de potencial correspondente, de acordo com as suas 

características intrínsecas. Este sinal é convertido num sinal analógico pela ADC de 

carga. São utilizados dois atenuadores de 3 e 20dB à entrada da ADC devido à 

necessidade de se reduzir a amplitude do sinal de forma a que a ADC se encontre 

dentro da zona de funcionamento. O sinal digital é lido pela VXI e associado a um 

pequeno programa em Labview, que armazena estes dados sob a forma de um 

histograma que traduz o número de eventos detectados correspondentes a cada valor 

possível e calcula a média e o desvio padrão. Na Figura 3.13 apresenta-se a resposta 

do Fotodíodo a diferentes intensidades luminosas, representando-se a amplitude do 

sinal à saída do fotodíodo em função da amplitude do sinal que alimenta o LED, ambas 

as grandezas medidas com um osciloscópio.

Figura 3.13: Resposta do Fotodíodo.

O Fotodíodo apresenta uma zona de linearidade correspondente a DAC values de 600 a 

700, a partir de DAC value de 700 denota-se a zona de saturação. Para valores 

inferiores a 600, o fotodíodo não responde.  Uma representação mais pormenorizada 

da zona de funcionamento linear do fotodíodo apresenta-se nos gráficos da Figura 

3.14:
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Figura 3.14: Zona linear do Fotodíodo, recta de Linearidade e Coeficiente de Linearidade.

A gama dinâmica de DAC values a utilizar fica, devido a este factor, reduzida ao 

intervalo de 600 a 700.

3.2.4 Resposta da ADC de Carga

A ADC de Carga funciona como um integrador em corrente, devolvendo uma palavra 

de 12 bits correspondente à carga colectada. A ADC LeCroy 1182, em particular, possui 

a característica de 50fC/canal. Na Figura 3.15 apresenta-se a resposta da quarta ADC 

de carga do sistema VME a diferentes sinais de entrada, conseguidos através da leitura 

do fotodíodo para valores de DAC value diferentes na zona de funcionamento linear 

deste.

A ADC de carga é linear para a zona de resposta linear do fotodíodo, isto é para 

valores de DAC value pertencentes ao intervalo de 600 a 700, o que corresponde a 

tensões de 0 a 400 mV. Deverá responder linearmente para um intervalo de tensões 

mais alargado, uma vez que as suas especificações assim o indicam, no entanto, nesta 

fase era este o resultado que se pretendia.
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Figura 3.15: Resposta da ADC 4.

A Tabela 3.2 sintetiza a informação apresentada:

DAC LED Driver Fotodíodo ADC carga

Sem resposta --- --- 0 a 600 ---

Zona linear 0 a 4095 0 a 2200 600 a 700 É linear para a zona de 
funcionamento do fotodíodo 

(600 a 700)

Saturação --- 2200 a 4095 700 a 4095 ---

Tabela 3.2: Zona Linear para os diversos componentes em Modo Pulsado (em DAC Value).
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Capítulo 4 Adaptações ao Banco de Testes

O Banco de Testes de fotomultiplicadores foi projectado e construído para testar os 

fotomultiplicadores utilizados no projecto TileCal da experiência ATLAS/CERN e teve 

que sofrer inúmeras adaptações para que se procedesse aos testes dos 

fotomultiplicadores do miniPET.

4.1 Adaptações Mecânicas

4.1.1 Fonte de Luz

Uma vez que se pretende fazer testes em PMTs multiânodo de 16 canais, cada canal 

com as dimensões de 4,2 mm x 4,2 mm teve que se encontrar uma solução para fazer 

incidir um feixe luminoso com uma secção reduzida em cada canal. Foi desenvolvido 

um mecanismo, guia de luz, representado na Figura 4.1, com as dimensões dos 

dispersores, 18x18x43 (mm), com uma fibra óptica no seu interior para servir este 

objectivo. O guia de luz é composto por plástico preto e foi desenvolvido por Joaquim 

Patriarca.

Figura 4.1: Guia de Luz, dimensões em mm.
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Este dispositivo admite o funcionamento em modo contínuo e em modo pulsado, 

permitindo a iluminação de cada canal do PMT por um feixe cuja secção do spot no 

PMT é de aproximadamente 1 mm.

4.1.2 Movimento da Mesa XY

Uma vez que é objectivo deste projecto proceder ao teste de PMTs multiânodo (16 

canais), em que cada ânodo apresenta as dimensões de 4,2 mm x 4,2 mm, surgiu a 

necessidade de se adaptar o movimento da grelha de forma a efectuar-se o varrimento 

dos 16 canais.  Desenvolveu-se uma rotina em Labview que, partindo do centro 

geométrico do PMT desloca a grelha até ao centro geométrico do primeiro canal e faz 

o varrimento do centro de todos os canais. 

4.2 Adaptações na Electrónica de Aquisição de Dados

Para efectuar a aquisição de dados foi necessária uma placa electrónica, Vertilon, 

apresentada na Figura 4.2, para acoplamento dos sinais dos 16 canais do PMT às 

ADC’s.  Este dispositivo tem as dimensões de 7,62 cm x 6,35 cm e possui uma zona de 

encaixe nos pinos de saída do PMT. A saída da placa é garantida por um cabo do tipo 

SBC (Sensor Board Cable).

Figura 4.2: Placa electrónica Vertilon para aquisição dos sinais dos PMT’s.
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Surgiu a necessidade de desenvolver uma outra placa electrónica, Figura 4.3, que 

promova a associação deste cabo, SBC, à electrónica de front-end do sistema já que 

todos os sinais dos canais do PMT são lidos pelas ADC’s de Carga. Este módulo possui 

as mesmas dimensões da placa de aquisição de dados, 7,62 x 6,35 (cm), e garante a 

ligação entre cada sinal do cabo proveniente de cada um dos 16 canais do PMT e um 

conector LEMO, conector utilizado na electrónica do Banco de Testes. 

Figura 4.3: Placa electrónica de ligação da Placa Vertilon à electrónica do sistema, fotografia e 

esquema no ambiente EAGLE.

Para o efeito, foi realizado um estudo que incide particularmente no dimensionamento 

e geometria das pistas electrónicas que asseguram esta ligação. As pistas devem ter o 

mesmo comprimento, por forma a eliminar o atraso entre sinais que pudesse ter 

origem neste módulo; devem apresentar o maior afastamento possível, o que garante 

a redução da diafonia (ou cross talk)  entre pistas com natureza indutiva, e o espaço 

livre entre elas deve ser preenchido com pistas ligadas à massa, o que reduz 

substancialmente a diafonia cuja origem é capacitiva [22]. A dimensão das pistas é 

imposta pela condição de que o dobro do tempo de propagação do sinal seja 

substancialmente inferior ao tempo de subida característico do sinal (835 ps, de acordo 

com as especificações técnicas do fabricante da placa de aquisição de dados).

No processo de desenho deste dispositivo electrónico é utilizado o software 

ExpressSCH e ExpressPCB e a sua execução foi da responsabilidade da empresa 

portuguesa SOCIRCUITO. 
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O estudo sobre o tamanho das pistas apresenta-se na Figura 4.4.

Figura 4.4: Estudo do Tamanho das Pistas.

É de notar que a diferença máxima entre pistas não atinge 2 mm.

Paralelamente, efectuou-se o estudo sobre o tempo despendido pelos sinais ao 

atravessarem as pistas, Figura 4.5, de forma a minimizar a diferença entre os mais 

afastados.

Figura 4.5: Estudo do Tempo necessário para os Sinais percorrerem cada Pista.
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O tempo médio de propagação dos sinais é de 0.273 ns, sendo que a diferença 

máxima entre tempos não ultrapassa 0,01 ns.

O acoplamento entre as duas placas electrónicas foi conseguido com a construção de 

espaçadores, Figura 4.6. A construção foi executada por Joaquim Patriarca.

Figura 4.6: Espaçadores, dimensões em mm.

4.3 Adaptações na Fonte de Alta Tensão 

A fonte de Alta Tensão, LeCroy HV4032A, funcionava de forma anómala por duas 

razões, o valor que era imposto pelo utilizador, e que era representado no display da 

unidade, não correspondia ao valor real imposto ao fotomultiplicador e a fonte 

apresentava-se pouco estável. Estes factores impediam a automação da fonte. 

Relativamente à instabilidade da fonte, associava-se o problema da existência de uma 

rotina cíclica que assegurava a sua estabilidade, e que não permitia a imposição de 

altas tensões aos fotomultiplicadores sem que esta estivesse estável. Perante a 

incapacidade de resolução do problema da instabilidade da fonte, este ciclo foi retirado 

do código do programa a que estava associado. Relativamente à primeira anomalia 

foram impostos vários valores de alta tensão e compararam-se os dados relativos ao 

valor lido no display e ao valor real gerado pela fonte, dados apurados com um 

multímetro, para os primeiros quatro canais. Os dados representam-se na Figura 4.7.
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Figura 4.7: Relação entre tensão medida no display da fonte de alta tensão e tensão gerada 

pela fonte.

Figura 4.8: Rotina em LabView que impõe a Alta Tensão (alterada).
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Uma vez que todos os canais apresentam uma boa relação tensão no Display/ tensão à 

Saída da fonte, optou-se pela utilização do canal 3 por ser mais estável do que os 

restantes (1,4%) e a rotina que impunha a alta tensão aos fotomultiplicadores foi 

alterada de forma a que o valor pretendido pelo utilizador fosse o que realmente se 

encontrava à saída da fonte como mostra a Figura 4.8. A primeira entrada do bloco HV 

LeCroy refere-se ao canal da fonte de tensão que se pretende utilizar (3) e a segunda 

ao valor que se pretende aplicar.

4.4 Adaptações de Software

Foi necessário projectar e implementar as rotinas de posicionamento dos 

fotomultiplicadores multiânodo, e as rotinas de aquisição de dados e de controlo do 

sistema.

Foram construídas as rotinas de movimento 1canalx_forward.vi, 1canaly_forward.vi, 

1canalx_backward.vi, 1canaly_backward e select19_canal0.vi. As quatro primeiras 

rotinas são responsáveis pelo deslocamento da mesa X Y de 4,5 mm, distância 

compreendida entre dois canais do maPMT, nas duas direcções permitida, X e Y, e, 

para cada uma, nos dois sentidos possíveis. A quinta rotina construída permite o 

deslocamento do PMT até à posição da grelha (19) onde se encontra o guia de luz e, a 

partir dessa posição, o deslocamento relativo do primeiro canal do maPMT até ao 

centro do guia de luz, onde se encontra o spot de luz.

No respeitante à aquisição de dados, uma das rotinas a sofrer alterações foi a 

acq_all_raws.vi. Esta permitia ao utilizador fazer a leitura dos 24 PMT’s através dos 

respectivos canais da ADC de carga. Foi adaptada para fazer a leitura dos 16 canais do 

maPMT e para incluir movimento para que pudesse ser varrida com o guia de luz em 

todos os canais. A rotina, depois de alterada:

• habilita as ADC’s de carga,

• acende o LED,

• executa um ciclo de 5000 leituras ao canal 1 da ADC,

• move-se para o segundo canal, 

• executa um ciclo de 5000 leituras ao canal 2 da ADC,
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e assim sucessivamente até ter percorrido os 16 canais do maPMT. No final desloca-se 

até à posição inicial.  As leituras são representadas em histogramas, um para cada 

canal, e as médias são guardadas num ficheiro. 

Para executar os testes propostos foi também desenvolvido e implementado um 

conjunto de rotinas que servissem os testes de

• Tensão de Funcionamento,

• Linearidade,

• Uniformidade,

• Ganho,

• Corrente Escura,

• Perfil ou Resposta Geográfica. 

O teste da tensão de funcionamento utiliza uma rotina que faz a leitura de um canal da 

ADC de carga e, portanto, de um canal do maPMT, canal 0. São impostos vários 

valores de alta tensão através de HV_PET.vi e, para cada um deles vários valores de 

DAC value, de forma a poder avaliar-se a resposta do PMT a várias tensões e a várias 

intensidades luminosas incidentes. Utiliza-se o filtro 4 da roda de filtros e 4dB no 

módulo Pulse/DC attenuation.

A rotina que servia o teste de linearidade teve que ser alterada devido à necessidade 

de introduzir movimento que possibilitasse o varrimento de todos os 16 canais do PMT 

e devido ao facto do fotodíodo apenas apresentar linearidade para DAC value entre 

600 e 700, de acordo com o estudo realizado sobre o Modo Pulsado. Assim, partindo 

da rotina existente, criou-se uma nova que melhor se ajustasse às novas condições 

descritas. 

A rotina executa as seguintes acções

• habilitação do Modo Pulsado, 

• escolha da atenuação de 4dB,

• escolha da frequência do para o LED de 10 kHz,

• impõe uma Alta Tensão de 800 V, 

• habilita os motores passo-a-passo da roda de filtros (12 V) e do movimento da 

mesa (30 V)

• habilita os elementos peltier,

• impõe o filtro 4,
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• executa uma rotina cíclica (o ciclo acende o LED com um DAC value inicial de 

600 e termina com DAC value de 700, com incrementos de 10)

• neste ciclo faz-se a leitura do fotodíodo, o varrimento e leitura dos 16 canais e 

o armazenamento de dados, 

• procede à representação gráfica dos dados.

O programa responsável pelo teste da uniformidade corresponde à sub-rotina 

acq_all_raws.vi, que faz a leitura do sinal no respectivo canal da ADC de carga. Foi-lhe 

acrescentada a possibilidade de controlo de DAC value e do valor da alta tensão a 

impor no maPMT, os sinais são guardados num ficheiro. Para este teste utiliza-se o 

filtro 4 da roda de filtros, 4dB no módulo Pulse/DC attenuation, 800 V e DAC value de 

650 e fazem-se aquisições de 100, 5000 e 10000 eventos.

O teste do ganho utiliza a sub-vi acq_all_raws.vi, sendo que para este teste, 

acq_all_raws foi alterada de forma a guardar para um ficheiro não só a média do sinal 

lido mas também o desvio padrão da amostra adquirida. A rotina é executada para 

vários valores de tensão e para vários valores de DAC value, incluindo para quando a 

luz está desligada, para aquisição dos pedestais. O tratamento dos dados, 

determinação do ganho e de parâmetros relacionados é realizado posteriormente. 

Neste teste utiliza-se o filtro 4 da roda de filtros e 4dB no módulo Pulse/DC 

attenuation.

Uma vez que para o teste da corrente escura os canais do maPMT não são iluminados, 

a adaptação que sofreu a vi responsável por este teste, P_XY_dark_step2.vi, remete-se 

apenas para a diminuição dos canais lidos, de 24 PMT’s para 16 canais do maPMT. A 

rotina executa as seguintes funções: 

• define um ficheiro para onde serão guardados os resultados experimentais, 

• activa o modo DC no módulo Pulse/DC attenuation (já que uma vez que o 

fotocátodo não é iluminado, a corrente gerada no ânodo é contínua e os sinais 

são lidos através da ADC lenta)

• habilita a alta tensão e impõe um valor de 600 V,

• executa um ciclo em que é incrementada a alta tensão aplicada,

• para cada execução do ciclo, são lidos os sinais na saída dos ânodos com a ADC 

lenta,
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• procede à representação gráfica dos dados, corrente escura em função da 

tensão,

• desabilita a alta tensão.

Foi criada uma rotina para se apurar a resposta geográfica de todo o fotocátodo do 

maPMT ao impulso luminoso, de forma a poder-se representar as zonas de resposta 

mais eficiente e a zona morta intercanal. A vi desenvolvida para este propósito 

designa-se perfil.vi e executa as seguintes tarefas:

• habilita os motores passo-a-passo da roda de filtros (12 V) e impõe o filtro 4,

• selecciona a atenuação de 4dB;

• escolha da frequência do para o LED de 10 kHz e 650 de Dac value,

• executa select19_canal0.vi, e de seguida, desloca a grelha para uma posição 

exterior do canal 0,

• executa HV_PET.vi, e impõe uma tensão de 800 V,

• faz o varrimento de todo o fotocátodo do maPMT com o feixe de luz, 50 passos 

de motor de cada vez, para as duas direcções, perfazendo uma matriz de 80 x 

80 pontos,

• para cada posição, executa a leitura, com aquisição de 1000 eventos, e escrita 

num ficheiro dos sinais lidos pelas ADCs de carga, referentes aos 16 canais do 

maPMT,

• desabilita a alta tensão.

O programa não inclui tratamento de dados. Cada passo do motor corresponde 

aproximadamente a 5 µm e a distância entre canais a 4,5 mm ou a 18 passos de 

motor. 

76



Capítulo 5 Caracterização dos maPMT’s do MiniPET

5.1 Características do Sinal

A Figura 5.1 apresenta o sinal típico de saída do canal 0 do maPMT quando iluminado 

por uma intensidade luminosa correspondente a DAC value de 650, com o filtro 4 da 

roda de filtros e alimentação de 800V.

Figura 5.1: Sinal de saída do canal 0 do PMT.

O sinal apresenta uma largura a meia altura de 56ns, está na ordem dos 60ns, e uma 

amplitude de -150mV. O tempo de subida é de 32ns e o de descida de 140ns. 

O sinal é enviado para a ADC de carga, passando pelo módulo pulse/DC attenuation, 

que conta com uma aquisição de 5000 eventos, parâmetro que pode ser controlado 

pelo utilizador e que produz um espectro do sinal de acordo com o representado na 

Figura 5.2.
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Figura 5.2: Espectro de um sinal em carga lido pela ADC de carga.

5.2 Tensão de Funcionamento

O teste para o estabelecimento da Tensão Nominal do PMT, executado em Modo 

Pulsado, tem como objectivo a determinação da tensão a aplicar entre o cátodo e o 

ânodo do PMT, de forma a que este funcione na sua zona de resposta linear a impulsos 

luminosos. São aplicadas várias tensões de 600 V a 900 V com incrementos de 50 V e, 

para cada tensão aplicada, ilumina-se o fotocátodo com diferentes intensidades 

luminosas. Para pequenas tensões, a fim de obter algum sinal à saída do PMT, teve 

que se ultrapassar o valor de DAC value para o qual o fotodíodo possui uma resposta 

linear ao estímulo luminoso, DAC value de 700 (Figura 3.12 e 3.13), valor que 

corresponde a uma alimentação do LED de 5 V.  Extrapola-se a proporcionalidade entre 

DAC value e a intensidade do estímulo luminoso e representa-se o sinal à saída do PMT 

(em ADC channel) em função de DAC value ao invés do sinal gerado pelo fotodíodo. 

Todos os sinais dos canais do PMT são lidos pelas ADC’s de Carga para um total de 

5000 eventos. Este teste foi feito com o LED a operar em Modo Pulsado, com uma 

frequência de 1 kHz, com o atenuador de 4dB (no módulo Pulse/DC attenuation) e com 
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o filtro 4 da roda de filtros, para o canal 0 do PMT. Os resultados apresentam-se na 

Figura 5.3. 
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Figura 5.3: Comportamento do Canal 0 do maPMT para várias Tensões e Intensidades 

Luminosas. 

De acordo com os gráficos apresentados na Figura 5.3 pode-se concluir que a tensão 

de funcionamento ronda os 800 V. Para valores inferiores denota-se uma resposta que 

resulta numa curva com a concavidade voltada para baixo (segunda derivada diferente 

de zero e negativa) e acima de 800 V a resposta também tende a encurvar de forma 

oposta (segunda derivada diferente de zero e negativa). Os gráficos apresentados na 

Figura 5.4 exibem o coeficiente de linearidade, ponto a ponto, determinado através do 

quociente entre o valor do ajuste linear e o valor experimental, dos gráficos anteriores, 

para as tensões de 750 V, 800 V e 850 V, de modo a melhor se determinar qual a 

tensão de funcionamento do maPMT. Para cada ponto, o coeficiente linear,  CL, é dado 

por (3.1).
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Figura 5.4: Coeficiente de Linearidade ponto a ponto, para as tensões de 750, 800 e 850 V.

Com o cálculo dos Coeficientes de Linearidade médios, em percentagem, para as três 

tensões diferentes, obteve-se o resultado de 98,7% para 750 V, 99,8% para 800 V, e 

99,6% para 850 V. O valor do RMS para as três tensões aplicadas é de 1.014, 0.999 e 

0.997 para 750 V, 800 V e 850 V, respectivamente.

Estes resultados apontam para a tensão de 800 V como tensão de funcionamento, a 

utilizar nos testes operacionais e funcionamento do sistema miniPET, dados que é a 

que possui um coeficiente de linearidade médio mais perto dos 100% e um RMS mais 

próximo de 1. 

5.3 Linearidade

Pretende-se avaliar a linearidade entre a intensidade do estímulo luminoso a que se 

submete o fotocátodo de cada canal do maPMT e o sinal em carga resultante no 

respectivo ânodo. Os testes foram executados nas seguintes condições:  

• LED a operar em Modo Pulsado, com uma frequência de 1 kHz, 

• atenuador de 4dB no Módulo Pulse/DC Attenuation,

• filtro 4 da roda de filtros,  

• alimentação com a tensão de funcionamento de 800 V, para todos os canais do 

maPMT,

• varrimento de todos os canais do maPMT, com aquisições de 5000 eventos
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• várias intensidades luminosas, com o DAC Value a variar de 600 a 700 com 

incrementos de 10,

• monitorização com o fotodíodo. 

Na Figura 5.5 apresentam-se os sinais de saída de cada canal do maPMT (em ADC 

channel) em função do valor adquirido através do fotodíodo (em ADC channel).

82



 Caracterização dos maPMT’s do MiniPET

83



Figura 5.5: Linearidade, output PMT vs output fotodíodo, para os 16 canais do maPMT.

Através da observação dos gráficos pode-se inferir que todos os canais deverão  

apresentar um elevado grau de linearidade com excepção do canal 5, 6 e 9 que exibem 

a saturação da ADC. O patamar atingido no final da recta tem como valor 4095, o que 

corresponde aos 12 bits de resolução da ADC de Carga.

Os gráficos seguintes, Figura 5.6, exibem o coeficiente de linearidade, ponto a ponto, 

determinado através do quociente entre o valor do ajuste linear e o valor experimental, 

dos gráficos anteriores, dado por (3.1).
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Figura 5.6: Coeficiente de Linearidade ponto a ponto para os 16 canais do maPMT, extraído 

dos resultados da Figura 5.5.

Os valores típicos do coeficiente de linearidade encontram-se dentro do intervalo de 

0.95 a 1.05. Para os canais 5, 6, 9 e 10, este intervalo é excedido, chegando o 

coeficiente de linearidade ponto a ponto a alcançar valores bastante próximos de 1.2. 

Já existia esta indicação previamente, através da análise dos gráficos da Figura 5.4. 

Este comportamento menos linear não se deve aos canais do maPMT mas sim à 

saturação da ADC de carga pelo sinal gerado no ânodo dos PMT’s para as intensidades 

luminosas mais elevadas. 
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A Tabela 5.1 sintetiza a informação sobre a linearidade média e desvio à linearidade 

em percentagem de cada canal do maPMT.

Canal # <Coeficiente de Linearidade> Desvio Linearidade (%) RMS

0 1,002 0,2 1,002

1 1,002 0,2 1,002

2 1,003 0,3 1,003

3 1,003 0,3 1,003

4 1,001 0,1 1,001

5 1,015 1,5 1,016

6 1,013 1,3 1,015

7 1,002 0,2 1,002

8 1,001 0,1 1,001

9 1,007 0,7 1,007

10 1,006 0,6 1,006

11 1,003 0,3 1,003

12 1,002 0,2 1,002

13 1,002 0,2 1,002

14 1,003 0,3 1,003

15 1,003 0,3 1,003

 

Tabela 5.1: Coeficiente de Linearidade médio e desvio à Linearidade e RMS para os 16 canais 

do maPMT.

A tabela sintetiza a informação já apresentada nos gráficos, o coeficiente de 

linearidade médio tem como valor típico 1.001 a 1.003 e o desvio à linearidade 

correspondente assume valores de 0.1% a cerca de 0.3%. Destacam-se os canais 5,6 

9 e 10, como seria de esperar, cujos coeficientes de linearidade médios e desvios à 

linearidade apresentam valores na ordem dos 0.010 e 1%, respectivamente, com o 

canal 5 a atingir um desvio de linearidade de 1.5%. O cálculo do RMS volta a 

demonstrar que os canais 5, 6, 9 e 10 são os menos lineares, cujos valores para este 

parâmetro estatístico são de 1.016, 1.015, 1.007 e 1.006, respectivamente. Os 

restantes canais atingem valores entre 1.001 e 1.003.
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5.4 Uniformidade

Para DAC Value de 650, e alta tensão de 800 V, efectuou-se o varrimento e aquisição 

de dados para os 16 canais do maPMT e para efeitos de reprodutibilidade efectuou-se 

o mesmo estudo para 100, 5000 e 10000 eventos. 

A Figura 5.7 apresenta os resultados das contagens da ADC correspondentes a cada 

canal do maPMT, normalizadas ao valor máximo obtido (canal 5).

Figura 5.7: Uniformidade experimental dos 16 canais do maPMT para aquisições de a) 100, b) 

5000 e c) 10000 eventos a negrito no canto superior esquerdo. Uniformidade dada pelo 

fabricante no canto inferior direito.

Os ensaios realizados para 100, 5000 e 10000 eventos revelam que a uniformidade 

não se correlaciona com a estatística de aquisição, dado que os valores obtidos se 

mantêm aproximadamente constantes em função das diversas estatísticas de aquisição 

tratadas.

Para a aquisição com 100 eventos, os desvios máximos relativos ao sinal máximo 

obtido correspondem ao canal 0, com 21%, canal 8, com 20% e canal 11 e 12 com 

18%, sendo que os restantes rondam os 10% e os 15%.
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Para a aquisição com 5000 eventos, os desvios máximos relativos ao sinal máximo 

obtido correspondem ao canal 0, com 23%, canal 8, com 21% e canal 12 com 19%, 

sendo que os restantes rondam os 10% e os 15%. 

Para a aquisição com 10000 eventos, os desvios máximos relativos ao sinal máximo 

obtido correspondem ao canal 0, com 21%, canal 8, com 19% e canal 12 com 18%, 

sendo que os restantes rondam os 10% e os 15%.

No sistema final cristal/maPMT deve ter-se em conta a posterior determinação do 

rendimento luminoso de cada cristal e na sua interface deve ter-se em conta estes 

resultados de uniformidade para os fotomultiplicadores.

5.5 Ganho

A determinação do ganho tem como procedimento a iluminação de cada canal do 

maPMT para diferentes intensidades luminosas para cada um dos quatro valores de 

alta tensão escolhidos (700 V, 750 V, 800 V e 850 V), dentro da zona de funcionamento 

indicada pelo fabricante, com o filtro quatro da roda de filtros e o atenuador de 4dB no 

módulo Pulse/DC Attenuation. Os resultados experimentais obtidos são a média e o 

desvio padrão para cada um dos espectros de sinais obtidos pela ADC de carga com os 

canais iluminados, e a média e o desvio padrão em condições de ausência de 

luminosidade, valores que se designam por pedestais. O ganho é assim determinado 

por

    (5.1)

em que   e  são as cargas de entrada e de saída do PMT.   é expresso por 

    (5.2)
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em que <sinal> é a média do sinal medido, 1.58 é o coeficiente de atenuação 

correspondente ao filtro utilizado de 4 dB e 50x10-15 corresponde aos 50fC 

característicos da ADC slope da ADC de carga.  é o produto do número de 

fotoelectrões (NPE) libertados pelo fotocátodo pela constante de carga eléctrica do 

electrão. O número de fotoelectrões é unicamente dependente da estatística obtida 

pelos espectros de sinal adquiridos e pode ser calculado da seguinte forma

NPE =
< sinal > − < pedestal >

σ sin al
2 − σ pedestal

2

⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟

2

    (5.3)

em que <pedestal> é a média dos sinais dos pedestais e  e  são, 

respectivamente, os desvios padrão do espectro do sinal obtido e do espectro do 

pedestal.

A representação gráfica de  em função de , e o posterior ajuste linear, permite-

nos determinar o ganho, uma vez que este corresponde ao declive da recta, Figura 

5.8.
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Figura 5.8: Carga eléctrica de saída no ânodo do mPMT em função da carga de entrada no 

multiplicador de electrões, NPE x e, para várias tensões aplicadas, para cada um dos 16 canais. 

O declive das rectas corresponde ao ganho do mPMT.

Uma vez que o declive das rectas corresponde ao ganho, para cada uma das quatro 

tensões aplicadas, pôde assim proceder-se à determinação desta grandeza. Os 

resultados são apresentados na Tabela 5.2.
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 Ganho (x 105)
Tensão (V) 700 750 800 850
Canal 0 2,3 3,5 8,8 16,4
Canal 1 6 6,8 9,8 14,8
Canal 2 4,5 5,6 8,8 16,3
Canal 3 4,5 6,2 8,9 14,6
Canal 4 5 6,6 10,2 15,6
Canal 5 5,1 7,2 12,2 13,1
Canal 6 4,8 7,1 12,7 15,4
Canal 7 4,4 6,2 12,1 15,4
Canal 8 4,1 6,5 11,7 16,3
Canal 9 4,4 6,9 11,7 14,4
Canal 10 4,2 6,6 12,4 15,4
Canal 11 4 6,5 11,3 15,5
Canal 12 4,1 5,6 12,1 17,4
Canal 13 4,1 5,5 11,5 15,5
Canal 14 4,1 6,5 11,7 16,2
Canal 15 3,8 5,9 10,6 16,4

Tabela 5.2: Ganho para os 16 canais do maPMT, 

para as tensões de 700, 750, 800 e 850 V.

A Tabela 5.2 apresenta os ganhos determinados para cada tensão aplicada e para cada 

canal. 

O cálculo do erro relativo para esta grandeza evidencia uma grande disparidade entre 

os valores adquiridos com recurso ao Banco de Testes e os valores cedidos pela 

Hamamatsu. Na origem desta discrepância estará o facto do cálculo do número de 

fotoelectrões ter como base apenas a fotoestatística, o que depende dos espectros 

obtidos para cada medição, tendo-se observado alguma flutuação relativamente às 

grandezas média e desvio padrão, quer para os pedestais quer para os sinais aquando 

da iluminação do maPMT.

Os gráficos seguintes representam o ganho em função da tensão aplicada para os 16 

canais do maPMT e para os valores cedidos pelo fabricante, referentes ao modelo 

H8711 e H8711-10, Figura 5.9.
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Figura 5.9: Ganho em função da tensão aplicada, para cada um dos 16 canais

e rectas teóricas obtidas pelas especificações técnicas da Hamamatsu para os modelos H8711 e 
H8711-10.

Mais uma vez se denota a diferença entre os valores obtidos para o ganho através do 

Banco de Testes e os obtidos pela Hamamatsu, para o modelo H8711. Observa-se que 

os resultados experimentais se ajustam com mais facilidade à curva do ganho relativa 

ao modelo H8711-10, ficando sustentada a hipótese de que talvez o modelo adquirido 

seja de facto o H8711-10 e não o H8711, como referia a guia de aquisição dos 

maPMT’s. O fornecedor dos PMT’s foi contactado relativamente a esta questão, não se 

tendo ainda nenhuma resposta até à presente data.

Parâmetros k e  do Ganho

A relação entre o ganho G e a tensão V aplicada é dada por (2.11)

    (2.11)

em que K é uma constante de proporcionalidade, N é o número de etapas do 

multiplicador de electrões, 12 no caso do maPMT H-8711, e  um coeficiente entre 

0.6 e 0.8. Através do ajuste de uma curva de potência, pode determinar-se estes 

parâmetros que definem a correlação entre ganho e tensão aplicada, Tabela 5.3.
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K Nα α

H 8711 8x10-21 9,181 0,77

H8711-10 2x10-29 10,189 0,85

Canal 0 4x10-25 10,431 0,87

Canal 1 2x10-8 4,743 0,40

Canal 2 5x10-14 6,648 0,55

Canal 3 2x10-12 6,085 0,51

Canal 4 5x10-12 5,961 0,50

Canal 5 9x10-10 5,196 0,43

Canal 6 5x10-13 6,321 0,53

Canal 7 2x10-14 6,834 0,57

Canal 8 4x10-16 7,384 0,62

Canal 9 7x10-13 6,266 0,52

Canal 10 5x10-15 7,008 0,58

Canal 11 2x10-15 7,111 0,59

Canal 12 1x10-17 7,932 0,66

Canal 13 5x10-16 7,355 0,61

Canal 14 6x10-16 7,314 0,61

Canal 15 6x10-17 7,670 0,64

  

Tabela 5.3: Factores K, Nα e α, da expressão que relaciona o ganho com a tensão

aplicada para os 16 canais do maPMT e correspondentes valores do fabricante.

Observa-se que os valores de K são muito diferentes de canal para canal,  definindo um 

intervalo de variação de algumas ordens de grandeza, enquanto que o parâmetro ,  à 

excepção do canal 1 e 5, se encontra entendido entre o intervalo referido para este, de 

0.6 a 0.8.

Tensão de Funcionamento

Partindo do princípio de que o modelo do maPMT adquirido corresponde ao H8711-10, 

pode fazer-se a determinação da tensão de funcionamento do dispositivo. A tensão de 

funcionamento é, por definição, a tensão para a qual o PMT funciona em regime de 

ganho nominal, 0.9x106 para o maPMT H8711-10. Assim, a alta tensão de 

funcionamento é aquela para a qual a curva de potência ajustada para o ganho em 

função da tensão atinge G=0,9x106,
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    (5.4)

A Tabela 5.4 mostra os resultados.  

 K Nα α Tensão de Funcionamento (V) Tensão Média (V) RMS
H 8711 8x10-21 9,2 0,77 800

781 781

H8711-10 2x10-29 10,2 0,85 800
Canal 0 4x10-25 10,4 0,87 812
Canal 1 2x10-8 4,74 0,40 757
Canal 2 5x10-14 6,6 0,55 788
Canal 3 2x10-12 6,1 0,51 796
Canal 4 5x10-12 6 0,50 785
Canal 5 9x10-10 5,2 0,43 770
Canal 6 5x10-13 6,3 0,53 772
Canal 7 2x10-14 6,8 0,57 751
Canal 8 4x10-16 7,4 0,62 779
Canal 9 7x10-13 6,3 0,52 777
Canal 10 5x10-15 7 0,58 777
Canal 11 2x10-15 7,1 0,59 803
Canal 12 1x10-17 7,9 0,66 783
Canal 13 5x10-16 7,4 0,61 776
Canal 14 6x10-16 7,3 0,61 786
Canal 15 6x10-17 7,7 0,64 778

Tabela 5.4: Tensão de Funcionamento para os 16 canais do maPMT e respectiva média.

Como se pode observar, os valores de tensão de funcionamento determinados, 

admitindo como premissa que o modelo de PMT adquirido teria sido afinal o H8711-10, 

estão de acordo com o indicado pelo fabricante, 800 V. Para os 16 canais, os diversos 

valores de alta tensão estão compreendidos entre 756 e 813 (V),  valores bastante 

próximos de 800 V. Como não é possível aplicar tensões personalizadas para cada 

canal é útil a determinação da média e do RMS, 781 V em ambos os casos, tensão a 

aplicar ao maPMT, também esta bastante próxima dos 800 V indicados pelo fabricante.

5.6 Corrente Escura

O teste da corrente escura começa com a aquisição dos sinais gerados pelos ânodos 

do maPMT com uma alimentação de 600 V. De seguida, as tensões aplicadas são 

incrementas de 50 V até 900 V. Para cada tensão são lidos os sinais gerados pelos 
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ânodos do maPMT, na ausência de luz. Com os valores dos sinais obtidos faz-se a 

representação dos dados em função da tensão aplicada, Figura 5.10. 
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Figura 5.10: Corrente Escura (nA).

Como se pode observar,  todos os canais apresentam um valor de corrente escura de 

cerca de 60 nA, valor este que se mantém, independentemente da tensão aplicada. 

Este resultado não era esperado, na medida em que a tensão deveria influenciar a 

corrente gerada pelo fotomultiplicador e a indicação do fabricante relativamente a esta 

grandeza é de 0.43 nA. Na origem destas incompatibilidades estará o facto de o banco 

de testes não ter precisão suficiente para executar medições desta ordem de grandeza 

e de não se saberem certamente quais as condições de medida do fabricante. 

5.7 Perfil da Resposta do maPMT a Impulsos Luminosos

O teste do perfil do maPMT foi executado com recurso à rotina perfil.vi,  que varre todo 

o fotocátodo do dispositivo com o feixe de luz, perfazendo uma matriz de 80 x 80 

pontos, com uma distância entre pontos de 0.25 mm. São adquiridos os sinais 

resultantes da iluminação de cada canal, para os 16 canais e os valores são guardados 

em ficheiros. Do tratamento de dados resulta a resposta geográfica do maPMT ao 

impulso luminoso, ou o designado perfil do maPMT, Figura 5.11. Os dados foram 

normalizados ao maior valor obtido.
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Figura 5.11: Perfil do maPMT. Canal 0 no canto inferior esquerdo, canal 15 no canto superior 

direito, enumeração dos canais por colunas.

Na representação gráfica apresentada denotam-se perfeitamente os 16 canais do 

maPMT e distinguem-se as zonas intercanal,  apesar de possuírem uma dimensão de 

apenas 0.3 mm.

Esperava-se uma resposta quadrada dos canais ao feixe luminoso. Tal não é observado 

devido ao facto do feixe ser originário numa fibra óptica de 1 mm de diâmetro com 

uma abertura de feixe de cerca de 45º e da distribuição em energia do feixe ser 

gaussiana. Assim, na realidade, uma vez que a fonte luminosa dista aproximadamente 

1 mm do fotocátodo do maPMT, o que se obtém é um spot de luz com 3 mm de 

diâmetro, com uma distribuição não uniforme em energia.

Este motivo faz com que as zonas periféricas de cada canal sejam iluminadas por 

apenas parcialmente pelo feixe luminoso, gerando um sinal menor à saída do maPMT.

Os picos de canais sucessivos distam 18 pontos o que equivale, em unidades de 

distância, ao produto de 50 passos de motor por 5 µm (por passo de motor) pelos 18 

pontos, a 4.5 mm, de acordo com a geometria do maPMT.

As intensidades relativas dos picos, em percentagem, é consistente com as medições 

da uniformidade para 5000 eventos, resultados apresentados na figura 5.12.
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Figura 5.12: Intensidades Relativas dos Picos dos 16 Canais do maPMT, em percentagem, 

(canto superior esquerdo) e Uniformidade para 5000 eventos (canto inferior direito).

Para uma observação mais detalhada do perfil do maPMT, traçam-se as curvas de 

resposta geográfica ao longo de duas linhas, uma periférica (a vermelho) e uma 

mediana (a laranja) da primeira coluna, de acordo com o esquema da Figura 5.13. O 

gráfico resultante é apresentado na Figura 5.14.

Figura 5.13: Esquema das linhas periférica (a vermelho) e mediana (a laranja), da primeira 

coluna do maPMT.

O gráfico da Figura 5.14 mostra que a resposta ao longo da mediana é superior à 

resposta ao longo da linha periférica, facto que se esperava. Para além disso, o gráfico 

evidencia perfeitamente o intervalo entre canais, apesar deste ter apenas 0,3 mm, e os 

picos máximos de resposta, que se situam no centro de cada canal.  
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Figura 5.14: Resposta geográfica do maPMT segundo duas linhas na primeira coluna, 

periférica (a vermelho) e mediana (a laranja).
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Conclusões

A adaptação do Banco de Testes foi conseguida de forma a que se pudessem 

caracterizar fotomultiplicadores para os quais o banco não estava desenhado e 

construído. O desenvolvimento do guia de luz e toda a adaptação executada no 

software permitem a repetibilidade dos testes no outro maPMT, de forma muito mais 

eficiente e rápida. Os espaçadores e a placa electrónica concebidos serviram não só 

este trabalho mas podem também vir a ser integrados no sistema PET final,  cujo 

desenho está já em curso, pelo outro bolseiro do projecto, Tiago Dias.

Relativamente aos resultados obtidos pelos testes executados ao módulo maPMT, 

demonstram o seu alto grau de linearidade na zona de funcionamento a 800 V. A 

corrente escura assume valores bastante pequenos, aproximadamente 60 nA, o que 

favorece o sistema na contribuição para um ruído diminuído. O teste da uniformidade 

permitiu a determinação dos coeficientes a aplicar aos sinais do maPMT, de forma a 

adquirir-se homogeneidade da resposta intercanal. O apuramento do ganho do maPMT 

abriu a possibilidade do modelo do maPMT testado não coincidir com o assegurado 

pelo fabricante, sendo que as diferenças entre os dois modelos não são de todo 

relevantes para o objectivo que assumem e o projecto que integram. Nesta óptica, foi 

possível determinar a tensão de funcionamento para os 16 canais do maPMT e a 

tensão de funcionamento média que melhor se ajustasse a todos estes, 781 V, não 

muito afastada da referida pelo fabricante, de 800 V.

Para além de todos os parâmetros referidos, acrescente-se que no desenvolvimento do 

trabalho foram adquiridas novas competências e novos conhecimentos, 

particularmente no que diz respeito a caracterização de fotomultiplicadores, sistemas 

PET, programação com o software Labview e desenho de placas electrónicas com o 

pacote Eagle.

De forma geral pode assumir-se que o trabalho desenvolvido correu bastante bem. 

Terá sido útil não só para o projecto em que está inserido mas também para a 

avaliação do estado do Banco de Testes de Fotomultiplicadores que havia caído em 

inutilização. Particularmente, o estudo do funcionamento em Modo Pulsado e da fonte 

de Alta Tensão possibilitaram a correcção de algumas falhas, quer relativas a software 

quer electrónicas.
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