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RESUMO

A dependência energética do fotodiodo Siemens SFH-2O6
para feixes de raios-X de 24 kV (CSR = 0.204 mm AI)
a 50 kV {CSR = 2.276 as Al) foi estudada e comparada
àquela de usa câmara de ionizaçâo de placas
paralelas. Em sua montagea original de fábrica e sea
a utilização de filtros compensadores, o fotodiodo
apresenta uma variação máxima de resposta de 450X
para a faixa de energia em questão. Estudo feito coa
a utilização de filtros de aluaínio, acrílico, aylar
aluainizado e mylar grafitado demonstra que os dois
últimos diminuem essa variação máxima de resposta
para 101X e 108X, respectivaaente, e que o
desencapsulamento do fotodiodo de sua montagem
original de fábrica diainue ainda aais sua
dependência energética. Os aelbores resultados foraa
obtidos para o fotodiodo desencapsttlado e utilizado
coa fiK'o de 5 um de aylar grafitado. Nesse caso.
sua variação de resposta não ultrapassou 67 X.

INTRODUÇÃO

aicondutores têa sido extensivamente
em espectroaetria nuclear, coao descrito

Detectores
utilizados
por Parker', e ea aplicações dosímetricas,
principalmente para medidas relativas1'*1'. A
utilização de detectores semicondutores ea dosimetria
de radiações apresenta vantagens porque ua diodo
produz uaa corrente aproxiaadaaente 18.000 vezes
aaior que a produzida por uaa câaara de ionizaçâj de
aesao volume sensível. Aléa disso, apresentas
insensibilidade a variações atmosféricas, pequenas
dimensões, eletrônica simplificada e baixo custo. 0
propósito do presente artigo é estudar a dependência
energética de um fotodiodo para fins de dosimetria de
feixes de raios-X de baixa energia.

secundário NE 2532-3B/171376, de 0,03 ca1, calibrada
no National Physical Laboratory. Inglaterra, e NE
2536/23344. de 0,3 ca', calibrada no Bureau
International des Poids et Mesons, França.
Comparou-se os fatores de cal i br ação do fotodiodo
com aqueles obtidos para uaa câaara NE
2532-3B/17338, através do mesmo procedimento
experimental. Tanto as cãaaras quanto o detector
fotodiodo foraa acoplados ao eletrôaetro Keithley
616/284189. As câmaras de ionizaçâo foraa
polarizadas coa uma voltagem de - 200 V, fornecida
por uma fonte de tensão Tectrol TCH 1000/3901. 0
detector fotodiodo foi utilizado no kido
fotovoltaico. ou seja, --em aplicação de voltages.
As leituras ias. câmaras e do detector fotodiodo
foram normalizadas para as leituras da cisara de
transmissão PTW 7861/018, acoplada ao eletrdmctro
Keithley PTW IQ4. As leituras das câmaras foraa
adicionalmente corrigidas para variações de
tesperatura e pressão. Câmaras e fotodiodo foras
irradiados a uma distância de 50 cm do foco do feixe
de raios-X, es um campo de 6 cm de diâmetro.

Tabela 1 - Qualidades implantadas para feixes de
raios-X de baixa energia.

Qualidade Piltração* Tensão no tubo CSR*
(mm Al) (kV) (aiAl)

1
2
3
4
5

• mtraalo im
• • lataralo d*

0.235
0,430
0,690
1,110
4,169

•raat< ttl.laih.
accílaaae par» nival

30
24
34
47.4
50

4a confiança.

0,2» (37)
0,28* (39)
0,5» (38)
1,045(38)
2.2» (3D)

4a *i *.

MATERIAIS B MÉTODOS

Utilizou-se o fotodiodo Siemens SFH-206 de silicio
tipo PIN, planar, que encontra-se encaixado numa
carcaça de material sintético que serve como filtro
e é transparente â radiação ultravioleta. 0
fotodiodo, nessa montagem de fábrica, foi colocado em

corpo de acrílico de formato e dimensões
elhantes âs de uma câmara de placas paralelas para

dosimetria superficial. Ele foi calibrado por
substituição nos feixes de raios-X, produzidos por um
tubo Philips MG-323. cujas qualidades estão descritas
na tabela 1. Foram utilizadas as câmaras padrão

RESULTADOS

0 detector fotodiodo foi, a princípio, utilizado ea
seu estado de fabricação, ou Mja, encapsulado com
um material sintético e recoberto por 6,28 ia de
mylar aluminizado. A figura 1 mostra os resultados
obtidos com a câmara de ionizaçâo e com o detector
fotodiodo nessa condição. A partir desse resultado
observa-se que a dependência energética do detector
fotodiodo difere de cerca de 100* em relação d
câmara de ionizaçâo. Este resultado mostrou a
necessidade de um estudo de utilização de outros
tipos de filtros que alterassem essa dependência.
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Cotio há predominância do efeito fotoelétrico na faixa
de baixa energia, onde o número atômico Z dos filtros
tea grande importância (visto que a secâo tie choque
fotoelétrica varia coa Z*), estudou-se inicialaente
o detector encapsulado sea filtro e, posteriormente,
coa filtros de acrílico <Z = 6.6». aluainio (Z = 13),
aylar aluainizado (Z = 13) e aylar grafitado (Z = 6).
em diversas espessuras.

A figura 1 taabéa mostra o resultado obtido com o
detector fotodiodo encapsulado, sea filtro, enquanto
as figuras 2 a 5 aostraa os resultados obtidos coa
a utilização dos filtros para compensação.

(BB Al)

Figura 4 - Dependência energética utilizando aylar
aluainizado.

Figura 1 - Dependência energética da câmara de
ionizaçâo e do detector fotodiodo.

C M U M avomovrou (ma AI)

Figura 5 - Dependência energética utilizando aylar
grafitado.

Figura 2 - Dependência energética utilizando
acrílico.

(mm Al)

Figura 3 - Dependência energética utilizando
aluainio.

Apesar dos filtros, observa-se que os resultado*
encontrados ainda diferea bastante daqueles para a
câmara de ionizaçâo de placas paralelas,
representados pela reta nas várias figuras. Assis,
resolveu-se estudar a influencia do aaterial de
encapsulaaento do fotodiodo. Para isto, retirou-se,
através de raspagea, 0,8 aa do aatarial do
encapsulaaento expondo-se a janela do fotodiodo. Es
seguida, foi aplicada usa caaada de 0,4 aa de laça
de nitrocelulose. Asbas espessuras foras
determinadas por medica© diferencial coa paquísatro
digital. Repetiu-se, então, o estudo de dependência
energética ses o uso de filtros e, aa seguida, cos
os filtros nas espessuras que forneceram os melhores
resultados no estudo anterior. A figura 6 aostra a
comparação dos resultados obtidos cos o detector
fotodiodo encapBulado e des^ncspsuladb, sea a
utilização de filtro, enquanto que a figura 7 sostra
o estudo cos filtros. Deve-se ressaltar que as
todos os casos, os fatores de calibracao feras
normalizado» para a qualidade de feixe 5 (CSR •
2,276 as Al), e os desvios padrões relativos dos
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ponto* («edit de cinco sedidas) de cada curva fora
senores que 1,3 X.

(MB tU

Figura 6 - Dependência energética do detector
fotodiodo encapaulado e desencapsulado.

<••«)

Pigura 7 - Dependência energética utilizando vário»
filtro* (a detector fotodiodo encapulado
e 0 detector fotodiodo deaencapeulado)

Observa-se, a partir das figuras 6 e 7, que
ao se desencapsular o fotodiodo seu fator de
calibracao tenha reduzido bastante, é evidente a
isportfncia da utilização de filtros para
coapeitsaçso. e que a ação destes é relativeaente
seselbante, cos a possível exceção do acrílico. Oa
•elbores resultados foras encontrados para oa
filtros de sylar, cujas espessuras aio da ordes de
aicra.

GOJKXOSft)

Na sontages originai, a dependência energética do
detector fotodiodo, quando cosparada A da casara de
placas paralelas, nio atende aos critérios
estabelecidos por nora» internacional (IBC, 1982)
para cisara» de ionizacao para toda a faixa de
energia pretendida. 0 estudo de codificação tini
dependência, através de filtros, aostrou que ainda
era necessária a desencapsulaçao do fotodiodo de sua
aontages original de fábrica. Os aelhores
resultados encontrados, ou seja, aqueles que sais as
aproxisaraa da dependência energética da casara de
placas paralelas, foraa aqueles para o detector
fotodiodo desencapsulado, utilizando-se filtros ds
aylar coa espessuras da ordea da aicra. Neste caso,
obteve-se usa variação aáxiaa de 67 X, na região de
0.20* a 2,276 aa de Al, que ainda nto esta da acordo
coa os critérios estabelecido* pela nona IBC (4 X ) .
Entretanto, verifica-se que, para as qualidade* de
feixe de raios-X sais utilizadas ea radioterapia
superficial, ou seja, aquelas de casada saairedstora
de 1,0 e 2,3 as de Al, a diferença aáxiaa aa relação
ao fator de calibracao da casara é de 10 X, o que
propicia a utilização do fotodiodo, na snntagea
otisizada, na dosisetria de tais feixe*. Deve-se
leabrar, que o aesao seria calibrado ea laboratório
de setrologia, sendo o fator de calibracao para cada
qualidade utilizado quando da* sediçôes no* faixas
hospitalares. A necessidade de uas dependência
energética aenor para a* energia* aais baixas advéa
da dificuldade de se caracterizar o* faixas
clínicos, através da deteraineçto das csairiss
seairedutoras, já que a utilização de filtos
alteraria bastante o espectro de raios-X a,
consequenteaente, provocaria ua erro aaior nas
•edições. Todavia, a utilização do fotodiodo para
dosisetria de tubos de tensão e filtraçao fixas é
perfeitasente viável, se o sesso for calibrado aa
condições seatlbantes.
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