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Avaliação da Resposta do Fotodiodo BPW-34
para Dosimetria de Elétrons de 10 MeV
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RESUMO

Ette trabalho tem como objetivo estudar a viabilidade do
emprego de fotodiodo» comerciais para a dosimetria de
feixes de elétrons de alta energia. As medidas foram
efetuadas em um acelerador linear de 10 MeV utilizando-
se o fotodiodo BPW-34. A energia média dos elétrons na
superfície do famoma e seu alcance médio foram
determinados com o fotodiodo e os resultados
comparados com os obtidos com uma câmara de
ionização de placas paralelas. O desvio relativo entre as
duas determinações foi de 0,8%, demonstrando que é
possível utilizar-se detectores a base de fotodtodos
comerciais para a dosimetria de feixe de elétrons em
aceleradores lineares.

INTRODUÇÃO

A determinação da dose absorvida para feixes de
fótons ou elétrons produzidos em aceleradores lineares
é via de regra ofetuada com câmaras de ionização de
placas paralelas ou câmaras dedal, dependendo da
energia da radiação [1]. Com o surgimento de materiais
semicondutores foi proposta a sua aplicação na
dosimetria de feixes de raios-X e gama p,3]. Trabalhos
subsequentes [4,5] têm demonstrado a viabilidade do
emprego de fotododos comerciais para a dosimetria das
radiações ionizantes, uma vez que as características de
sua junçáo sáo idênticas as dos detectores
semicondutores.

As principais vantagens oferecidas pelos
detectores semicondutores em relação às câmaras de
ionização são as suas pequenas dimensões e alta
sensibilidade relativa. De fato, a corrente produzida em
um semicondutor é cerca de 18.000 vezee maior do que
• gerada em uma câmara de ionização de idêntico
volume, quando ambos sao submetidos ao mesmo
campo de radiação [4]. Tendo em vista os bons
resultados obtido* com fotodtodos para a dosimetria da
radiação gama (6), procurou-se neste trabalho estudar a
resposta de um fotodiodo comercial para a dosimetria de
elétrons de 10 MeV.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

O fotodiodo utilizado como detector de elétrons foi
o BPW-34. que é um semicondutor de silício PIN. de
geometria planar, com volume sensível de 0,073 cm',
segundo dados fornecidos pelo fabricante. Um
eletrõmetro integrador desenvolvido no DEN/UFPE por
Melo [7] foi utilizado para processar a corrente gerada na
região de depleçao do fotodiodo pela passagem da
radiação. As medidas foram realizadas com o acelerador
linear Therac-10 Neptune pertencente ao Serviço de
Radioterapia do Hospital Português ds Salvador-BA.

A fim de facilitar o posicionamento do fotodfodo
durante a realização das medidas, o mesmo foi fixado no
centro de uma placa de acrílico medtodo 30cm x 30cm
e com 1cm de espessura, de tal modo que a sua
superfície anterior tangenciasse a superfície da placa.
Para o estudo da resposta do detector em função da
dose, a placa contendo o fotodiodo foi poeWonada sobre
um bloco de 30x30x5 cm* sendo o fotodiodo coberto por
uma outra placa de acrílico com espessura equivalente
a da região de "build-up". As medidas no centro do feixe
foram efetuadas para dferentes doses, msntendo-ee a
distância fonte-superffde fixa em 100cm e repetindo-se
3 vezes a leitura para cada dose.

Para a determinação da percentagem de
profunda a placa contendo o fotodtodc foi posicionada no
centro do feixe sobre um fantoma com dimensões totais
de 30x30x20 cm*, composto por placas de acrílico (p •
1,18 g.cnv*) de diversas espessuras, sendo as medklas
realizadas alterando-se a posição da placa contendo o
fotodiodo em relação à superfície. At medWas foram
realizadas com o campo padrão de 10cm x 10cm e com
o campo de 25cm x 2Scm, que é o máximo permWdo
para este acelerada. A percentagem d* dose em uma
dada profundidade foi obtida pela relação entre a leitura
naquele ponto e a leitura no ponto correspondente à
dose máxima, sendo cada medida repetida 3 vezea.

Mantendo-se o mesmo arranjo experimental, o
fotodkxto foi substituído por uma câmara de ionização de
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placas paralelas (Maricus. M23343-806) acoplada a um
eletrômetro PTW-DI-4/DL-4 e as medidas foram
efetuadas em diferentes profundidades para um campo
de 10cm x 10cm. Os valores da porcentagem de dose
profunda medidos com o fotodiodo foram comparados
com oe obtidos com a câmara de ionização. Para
campos de 25cm x 2Scm as doses determinadas com o
fotodiodo foram comparadas com as curvas de isodose
fornecidas pelo fabricante.

A energia média do feixe de elétrons na superfície do
fantoma (EJ foi determinada a partir da relação

E, . C x R ,

onde C é uma constante igual a 2,33 MeV/cm e Rw é a
profundidade para a qual dose se reduz a 50% do valor
máximo [8).
O alcance experimental, eu alcance médio, dos elétrons
(Rp) foi determinado por extrapolação da curva de
percentagem de dose profunda para um campo de 10cm
xiOcm.

RESULTADOS

A figura 1 mostra a variação da resposta do
fotodiodo BPW-34 em função da dose de radiação. O
coeficiente de determinação da reta obtida foi de
0,999998 o que demonstra a linearidade da resposta do
dosímetro testado com a dose.

As figuras 2 e 3 mostram os resultados da
percentagem de dose profunda obtidos, respectivamente,
com campos de 10cm x 10cm e 25cm x 25cm. Conforme
indicam as figuras, existe uma boa ooncordineia entre os
valores das porcentagens de dose obtidos com o
fotodiodo e os obtidos com a câmara de ionizaçáo ou
com os valores extraídos da curva de isodose.
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Figura 2 - Percentagem de dose em função da
profundidade para um campo de 10cm x 10cm (FD •
fotodiodo; Cl - c. de íonizacao: Isod - isodose).
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Figura 3 - Percentagem de dose em função da
profundidade para um campo de 25om x 25cm (FD *
fotodiodo; Isod - isodose).

Figura 1 • Variação da resposta do fotodiodo em função
da dose de radiação.
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Os valores do alcance medo (RJ e da energia
média dos elétrons na superfície do fantoma (EJ
QOTawmlnaaOV COm O TulDQKXXJ • OUfri m CWF1W Q9
ionizaçáo. a partir das meddas da percentagem de dose
profunda para um campo da iOcm x 10cm,
apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 - Parâmetros do feixe de elétrons de lOMeV
determinados com fotodiodo e câmara de lonizaçáo para
campos de 10cm x 10cm.

ueieuür n̂  ĉ
mm de água (MeV)

47.2 9.7

C. de lonizaçáo 47,6 9,6

47,6 9.62

A análise desta tabela índea que existe uma boa
concordância entre os valores do alcance médio * da
energia dos elétrons na superfície do fantoma,
determinados tanto com a câmara de tonizaçáo como
com o fotodiodo. 0 desvio relativo observado em ambas
as determinações foi de 0,8%.

CONCLUSÃO

Os resultados das meddas efetuadas com o
fotododo BPW-34 dsmontraram a linearidade de sua
resposta em função da dos* de redação, qualfflcandc-o
para emprego como dosímetro de elétrons. A boa
concordância entre a curva obtida com o fotododo e a
curva de isodose permitem concluir que é possível
utilizar-se detectores á base de fotododos comerciai»
como alternativa para a dosimetrla d* feixes de elétrons.
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