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Pontificiajhriv'ersidade Católica - SP

ch Guidicin^-01g£ Mafa/a ta'jgunovitch
Doutora
Comissão Nacional de Energia Nuclear

í ( {
Carlos Alberto Brayner/de Oliveira

Lira - Doutor

Departamento de Energia Nuclear - UFPE

Visto e permitida a impressão

Recife, maio de 1988

Coordenador do Curso dye Mestrado em

Ciência e Tecnologia Nuclear do Depar-

tamento de Energia Nuclear da Universi

dade Federal de Pernambuco.



Aos meus pais. esposa, filhas,

e ã memória de minha irmfi

Gorette.

Dedico este Trabalho



AGRADECIMENTOS

A professora Helen Jamil Khoury pela orientação

segura e objetiva, além do apoio e esforço dedicado à

conclusão deste trabalho.

A ComissSo Nacional de Energia Nuclear (CNEN), pela

bolsa de estudos concedida.

Aos seguintes Institutos de Radioterapia: Hospital do

CSncer do Recife, Santa Casa de Maceió, Casa de Saúde S3o

Marcos - Recife, pelo apoio cedido na obtençSo das medidas.

A todos aqueles que fazem parte do Laboratório de

Eletrônica pelo inestimável apoio.

A todos aqueles que direta e indiretamente

colaboraram para que este trabalho pudesse BBr realizado.



ÍNDICE

CAPITULO Página

I - INTRODUÇÃO 1

11 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 3

2.1 - Aplicação de semicondutores

como dos f metros 3

2.2 - Princípio de funcionamento de

detector©» sem i condutor es 5

2.3 - Caracterfaticas operacionais dos

detectores a semi condutores 11

2.3.1 - Modos de operação 11

2.3.2 - Danos da radiaçSo 18

2.3.3 * Dependência com a energia da radiação 20

2.3.4 - Dependência com a temperatura. 23

111 - MATERIAIS E MÉTODOS 27

3.1 - Caracterfst i cas do detector 27

3.2 - Unidade eletrométrica 30

3.2.1 - EletrOmetro integrador 30

3.2.2 - Conversor tensSo/frequência 34

3.2.3 - Contador digital 36



3.2.4 - Font» d* bai xa tensão 36

3.2.5 - Hontagea e tostes 41

3.3 - Procedimento experimental 41

3.3.1 - Determinação da curva de calibraçao 43

3.3.2 - Variaçlo da resposta em funçlo

do angulo de incidência 48

3.3.3 - Reprodutibil idade 48

3.4 - Danos da radiação 49

IV - RESULTADOS E DISCUSSÕES 50

4.1 - Resposta da unidade eletrométrica 5O

4.2 - Curva de cal ibraçSo 52

4.3 - Variação com o ângulo de incidência 57

4.4 - Danos da rad i açSo 57

4.5 - Reprodutibil idade 60

V - CONCLUSÕES 61

BIBLIOGRAFIA 63

ANEXO 66



RESUHO

Nos últiaos anos tea crescido a aplicação de

detectorea seaicondutores para espectroaetria e dosiaetria

ámr. radiações. A utilização de diodos de si] feio ea

dosiaetria se deve ao fato de produzirea uaa corrente cerca

de 18000 vezes aaior do que a produzida por uaa ctaara de

ionizaçSo de aesao voluae.

Coao as características da junçSo de ua detector

seaicondutor s?k> idênticas a de ua fotodiodo coaercial,

desenvolveu-se ua dosfaetro para radiação gaaa usando este

tipo de coaponente eletrônico. Para tanto, utilizou-se o

fotodiodo SFH 206 operando no aodo fotovoltaico. Para a

•edida da corrente produzida neste detector, foi projetada e

construída uaa unidade eletroaétrica.

Os resultados obtidos aostraram que o fotodiodo ten

uaa resposta linear coa a dose e que variações de 40 graus no

ângulo de incidência da radiaçSo, acarretam uma variaçio de

5% na leitura. Estudou-se também a reprodutibi1 idade da

resposta do fotodiodo, tendo-se observado que o coeficiente

de variação é menor do que 0,02%.

Os resultados obtidos e as pequenas dimensões do

fotodiodo de silício recomendam o seu uso para a dosiaetria

clínica da radiação gaaa.



ABSTRACT

In the last years, the application of seaiconductor

detectors in radiation spectroscopy and dosiaetry has

increased. Silicon diodes have found utility in radiation

dosiaetry principally because a diode produces a current

approxiaately 18000 tiaes larger than of an ionization

chaaber of an equal sensitive volume.

Since the Junction characteristics of the

seaiconductor detectors are the saae as the coaaoa photodjode,

a gaaaa dosimeter using this type of eletronic coaponent was

developed. The photodiode 5FH206 operating in photovoltaic

aode was used. An electroaetric unit was constructed to

aeasure the current generated in this detector.

The results obtained showed that the response of the

photodiode was linear with the dose and that variation of 40

degrees in the incidence angle of the radiation caused a

variation of 5% in the dose determination. The response

reproducibi1ity of the photodiode was studied, too. The

results showed that the variation coeficient is smaller than

0,02%.

The results obtained and the snail dimension of the

silicon photodiode recommend its use as a gamma dosimeter for

medical applications.



CAPITULO I

INTRODUÇÃO

Um dos métodos de tratamento de tumores «aifgnos é o

uso de radiações ionizantes. Neste método a dose de

irradiação deve ser suficiente para matar as células tumorais

e deve manter-se dentro dos limites de tolerância das células

normais que as circundam. Portanto, para obter sucesso no

tratamento de tumores malignos é necessário conhecer as

características do feixe de irradiação e garantir a

uniformidade da dose na área a ser irradiada. A dosimetria

dos equipamentos de radioterapia é tradicionalmente efetuada

com câmara de ionízaçSo. Entretanto, com o surgimento dos

materiais semicondutores, ten crescido a partir de I960 o seu

emprego para dosimetria das radiaçSes ionízanter. A sua

aplicação como dosimetro se deve a linearidade da sua

resposta com a dose, as suas pequenas dimensões que permitem

o seu uso em mapeamento de feixes de radiação, e

principalmente a sua elevada sensibilidade comparada com a de



uaa caaara de ionizacSo de «tesão voluae.

Tendo ea vista que o princípio de fabricação de UB

detector seaicondutor é idêntico ao da junçSo de componentes

eletrônicos coaerciais, procurou-se estudar a resposta do

fotodiodo SFH 206 da Sieaens, visando eapregá-lo coao

dosfaetro de Radiação Gaaa e de Raios X. Para tanto,

desenvolveu-se uaa unidade eletroaetrica e uaa sonda

contendo o fotodiodo.

Pretende-se coa este trabalho desenvolver ua detector

visando suprir os Institutos de Radioterapia nacionais coa ua

dosfaetro de baixo custo e de fácil aquísiçSo.



CAPITULO II

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Aplicaç3o de SenicondutoreB Cono Dosímetros

Embora as cSmaras de ionizaçSo sejam amplamente

empregadas para a dosimetria das radiações, algumas

dificuldades surgem quando se deseja utilizá-las para medidas

de baixas doses ou em geometries onde haja necessidade de

pequenos volumes. Por esta razío, durante muitos anos,

pesquisas foram realizadas procurando construir detectores

com um material denso de modo a obter dosímetros de alta

resoluçfio e pequeno volume. Isto foi possível com o advento

dos materiais semicondutores de elevada pureza. A partir

dessa data os detectores semicondutores passaram a ser

amplamente empregados para a espectrometria da radiaçSo alfa

e gama.

A sua utilízaçío como dosímetros comente ocorreu no

início da década de 60, a partir das pesquisas realizada* por

3



Jones (1) e Parker e Mor ley (2). Eles observaram que entre os

váriOB materiais semicondutores o Silício é o mais adequado

para medidas à temperatura ambiente.

Barley e Kramer (3) estudaram a reposta de

semicondutores implantados com lftio. Eles verificaram que

com estes materiais é possível obter detectores de grande

volume sensível. Apesar disto, os detectores de barreira de

superfície sSo mais empregados como dosimetros devido à «aior

estabilidade das suas propriedades e à resistência aos danos

da radiação. Eles slo encontrados comercialmente na forma de

sondas com geometria adequada para as aplicações na área

médica (4>.

Dixon e Ekstrand (5) estudaram a resposta das sondas

comerciais Victoreen (1000 IO e SHM Nuclear para um feixe de

Raio - X de 4 MV. Eles observaram que, para campos variando
2

de 6 x 6 a 20 x 20 cn há uma concordância da resposta destes

detectores com a de uma câmara de ionizaç3o Farmer, no

intervalo de + 2%.

Wright & Gager (6), investigaram a resposta de diodo»

com blindagens de platina cobrindo 80X de sua superfície, e

sem blindagens, quando expostos à fótons de 8 MV. Comparando

a resposta destes detectores com a de uma câmara de ionizaçao

Farmer 0,6cc observaram que à 30cm de profundidade, para
2

campos de 6 x 6 cm , há concordância dentro do intervalo de
2

0,5%. Para campos de 20 x 20 cm as respostas se ajustavam

dentro de 2%.



O amplo emprego de materiais semicondutores para a

do8imetria das radiaçCes se deve principalmente è sua alta

densidade e baixo potencial de ionização o que permite a

construção de dosímetros de pequeno volume. De fato, a

corrente produzida em um detector semicondutor é cerca de

16.000 vezBB maior do que a produzida por uma câmara de

ionização de igual volume sensível (7). Esta característica

acarreta uma simplificação no sistema eletrônico e permite a

obtenção de dosímetros "pontuais" ideais para o mapeamento

dos campos de radiação.

2.2. Princípio de funcionamento de detectores semicondutores

0 princípio de funcionamento de detectores

semicondutores baseia-se no fato de que o volume sensível do

detector corresponde a regi Io de depleção (fig. 2.1X8),

formada pela junção de um semicondutor tipo P com um do tipo

N.

Chama-se semicondutor tipo N ao cristal puro de

Silício ou de Germanio ao qual são adicionados átomos de

impurezas pentavalentes. Este processo, chamado dopagem, é

cuidadosamente controlado de modo que a impureza fique na

proporção de uma parte em dez milhSes.

Cada átomo de impureza substitui, dentro da estrutura



FIG. 2.1 - SEMICONDUTOR COMO DETECTOR

DE IRRADIAÇÃO



cristalina um átono de Siifeio ou de Germanio. Como o

Ceraanio tem quatro elétrons na camada de Valencia, isto

significa que apenas quatro dos cinco elétrons de Valencia da

impureza, ocuparão ligações covalentes. 0 quinto elétron

ficará fracamente ligado ao núcleo, podendo ser facilmente

arrancado e se deslocar dentro do cristal como um portador de

corrente (figura 2.2X9). A energia necessária para arrancar

este elétron do átomo é da ordem de 0,01 eV para o Germanio e

0,05 eV para o Silício. Como os átomos pentavalentes

acrescentam um elétron "livre" ao cristal eles são chamados

de átomos doadores.

Quando impurezas doadoras são adicionadas a um

semicondutor, níveis de energia permitidos são introduzidos a

uma pequena distancia abaixo da banda de condução (figura

2.3) O ) .

Portanto, no semicondutor tipo N, o numero de

elétrons da banda de condução é muito grande e o número de

lacunas é menor do que no material puro. Neste caso, os

elétrons são chamados de cargas majoritárias e as lacunas de

minoritárias.

0 semicondutor tipo P é obtido pela adição de

impurezas trivalentes a um semicondutor intrínseco. Nesta

configuração apenas três ligaçSes covalentes do Germanío ou

do Silício são preenchidas. A ausência de um elétron na

quarta ligação representa uma lacuna (figura 2.4)(9).

Portanto a introdução destas impurezas produz um nível de
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energia permitido que está próximo da banda de Valencia

(figura 2.5) (9). No se»icondutor tipo P» o número de

lacunas é superior ao número de elétrons livres. Neste caso,

os elétrons livres sa*o denominados de cargas minoritárias e

as lacunas de cargas majoritárias.

A JunçSo PR é formada pela difusSo de impurezas

doadoras. do tipo N, em uma barra semicondutora do tipo P, ou

vice-versa. Ho instante em que os dois materiais sSo

formados, os elétrons do material tipo N tendem a difundir-se

para o material tipo P e as lacunas em sentido contrário. 0

elétron pode recombinar-se com a lacuna formando uma ligação

covatente. 0 átomo doador, após perder um elétron torna-se

íon positivo e o átomo aceitador ao ganhar um elétron torna-

se íon negativo. Esta difuslo de cargas da regi3o de maior

concentração para a de menor concentração, prossegue por um

dado tempo até que se forme um certo número de fons positivos

e negativos em ambos os lados da JunçSo, os quais irSo

impedir a movimentação adiciona! de cargas através da junção.

Se novos elétrons tentam passar do semicondutor do tipo N

para o do tipo P s3o detidos pela repulsão dos fons negativos

Já formados no material tipo P. De modo análogo, as lacunas

são iapedidas de atravessarem a JunçSo pelos fons positivos

do material tipo N. O fenômeno da formaçSo de fons

estabelece, portanto, uma barreira de potencial que impede

que novos elétrons e lacunas se combinem. Esta barreira é da

ordem de 0,3 V para o Ge e de 0,7 V para o Si (figura 2.6)



TipoN Tipo P
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FIG. 2 . 6 - JUNÇÃO PN
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(10>. Dentro da área onde existe essa barreira de potencial»

não há portadores de carga. Esta regi9o desprovida de fons

positivos e negativos é chamada regi3o de depleção ou de

transição.

2.3. Características operacionais dos detectores a

sen i condutores

Coso já foi dito quando um material senicondutor é

utilizado para detecção da radiação ionizante, a regi3o de

depleçSo constitui o volume tftil do detector. A radiação

ionizante produz, por interação com o veio, pares de elétrons

e lacunas que são coletados por ação do campo elétrico,

constituindo a corrente a ser medida. O número de elétrons e

lacunas é proporcional a dose recebida pelo material.

2.3.1. Modos de operação

A fim de medir a taxa de dosn para radiação gama

pode-se medir o numero de pulsos produzidos pela radiação

incidente ou as suas componentes D.C. A técnica de contagem

de pulsos é pouco utilizada para medidas de taxas de dose

acima de 0.1 R/min, como as encontradas na Radioterapía.

11



Neste caco a medida da componente D.C. do pulso é mais

empregada. Para esta medida dois métodos sSo adotados: O modo

fotovoltáico e o de fotocondutividade.

a) Medidas de fotocondutividade

O uso do aetodo de fotocondutividade para a medida da

radiaç<k> requer a aplicaçlo de tenslo reversa a JunçSo. Esta

tensão é obtida pela ligado do terminal negativo da bateria

ao naterial tipo P e o terminal positivo ao material tipo N

(figura 2.7X10). Tal conexSo faz COR que as lacunas no lado

P e os elétrons no lado N, se desloque» atraídos pelo

potencial de seus terminais; para longe da junçSo.

Consequentemente, a região de densidade de carga negativa é

espalhada para a esquerda e a regi3o de densidade de carga

positiva é espalhada para a direita da jvnçSo. Nesse processo

formam-se novos íons positivos no material tipo H e íons

negativos no material tipo P. Com isso, a regi9o de depleçSo

aumenta e a barreira de potencial se torna mais elevada. O

fenômeno continua até que a barreira de potencial se torne

igual a teneSo de polarização. Neste instante a corrente

cessa pois as duas tensSes s3o iguais e opostas, definindo o

que se chama de situacSo de equilfbrio. A espessura da regi8o

de depleçSo é controlada pe)o potencial aplicado e é dada

12
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pela relaçSo:

t = 1/3 . y ^ V (1)

onde: t é a espessura da regiSo de depleçSo em microns» £ é a

resistividade do material base em ohm.cm e V é a tensSo

reversa em Volts.

Se a JunçSo é exposta à radiaçSo, pares de elétrons e

lacunas sSo produzidos na regi3o de depleçSo «? coletados pela

aç3o do campo elétrico, constituindo a corrente de ionizaçSo.

A figura 2.8 mostra os resultados obtidos por Jones (11)
2 60

quando uma JunçSo de 3cm foi irradiada com Co. A curva

superior mostra a variaçSo da corrente produzida pela

radiação em funçSo da espessura da regi3o de depleçSo que é

proporcional a tensSo reversa.

Por outro lado, uma corrente de fuga flui através da

JunçSo quando uma polarizaçSo inversa é aplicada. Esta

corrente tem origem nos portadores minoritários que sSo

continuamente gerados em ambos os lados da JunçSo e sSo

livres para difundirem-se através desta. As lacunas formadas

no material tipo N, e os elétrons geremos no material tipo P

ser3o afastados da JunçSo, devido a diferença de potencial

aplicada ao semicondutor. Haverá, assim, a formaçSo de uma

corrente de saturaçSo reversa ou corrente de fuga que em

geral é proporcional a área da junçSo. A intensidade desta

corrente é funçSo da tensSo de polarizaçSo e da temperatura

14
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do crista!. A figura 2.8 (11) «ostra esta dependência. Pod*»-

ve observar através destes dados que a razSo entre a

sensibilidade da junçSo e a corrente de fuga ausenta COB O

decrésciao da tensão de polarização.

Portanto, o emprego do detector COB polarização

inversa *ó é viável quando a corrente produzida pela radiação

incidente for aaior do que a corrente de fuga, de aodo que

seja possível a sua discriainaçSo. Esta situaçSo é obtida

para altas taxas de dose enquanto que para baixas taxas de

dose a corrente de fuga é da aesaa ordea da corrente

produzida pela radiaçSo, de aodo que há dificuldade ea sua

separação. Por esta razão, para dosisetria das radiações,

prefere-se trabalhar coa o modo fotovoltaico no qual nenhuaa

tenslo externa é aplicada à junçSo.

b) Rodo fotovoltaico

Neste modo de operação nenhuaa diferença de potencial

externa é aplicada na Junção PN. Neste caso o diodo é

conectado a um circuito de iapedancia de entrada nula, coao

por exemplo, de um amplificador operacional com um circuito

de reaJiaentaç3o (figura 2.9). Neste caso, a densidade de

corrente induzida pela radiação, Jr. é dada pela expressão:

Jr - eR (L * L * D) (2)
p n

16
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and»: L e L sSo as distâncias de difusSo das cargas na
P n
regi So P e N.

D é a espessura da regiSo de depleçSo
2

R é a taxa de portadores de carga produzida por ca .

Esta taxa é diretamente proporcional a taxa de

exposição. Portanto o diodo atua como uma fonte de corrente e

apresenta resposta linear con a taxa de dose.

2.3.2. Danos da radiaçSo

As características de operação de qualquer detector

semicondutor depende da ausência de defeitos no retíeu Io

cristalino, una vez que estes podem se constituir ea

armadilhas que nSo permitem a completa coleta de cargas. Com

o uso intensivo do detector nemicondutor alguns danos no

retíeuto podem ocorrer devido ao efeito da radiaçSo no

cristal. A forma mais comum deste dano é o efeito Frenkel que

corresponde ao deslocamento de um átomo da estrutura

cristalina. Este átomo que agora ocupa uma posição

intersticial bem como a lacuna por ele deixada constituem

armadilhas para 00 portadores de carga. Quando um numero

suficiente destes defeitos for formado, haverá uma diminuição

da resposta do detector e uma deteriorizaçSo da resolução de

ie



energia (12>.

A severidade do dano é intimamente relacionada coi o

tipo e energia da radiação» alem da dose total absorvida.

Este efeito é muito significativo para partículas pesadas.

Por exemplo o número de defeitos Frenkel produzidos por

fragmentos de fissão é cerca de 100 a 1000 vezes maior do que

o produzido por partículas alfa (12), enquanto que, para

elétrons e radiaçSo gama este dano é relativamente pequeno.

Vários autores tdm investigado o efeito dos danos da

radiação em detectores semicondutores (13). Ho caso dos

semicondutores utilizados em dosimetria clínica as pesquisas

visam determinar a queda da sensibilidade após a irradiaçSo.

Jones e Shumacher (14) verificaram uma queda de 3% na

resposta do diodo 1N2428, irradiado com Raios - X de 8 HV com

uma dose de 400 krad (4 kGy). Dixon e Ekshand (15) observaram

uma alteração na sensibilidade do diodo 1N5400 irradiado com
60

Co, e Raios - X de 4 MV e 6 MV menor do que IX para doses

de 250 krad, por um período superior a 3 meses. Deye e

Padikal (16) irradiaram rotineiramente dois diodos, com Raios

- X de 4 MV, atingindo após 15 meses uma dose total de

aproximadamente 100 krad (1 kGy). Eles observaram um

decréscimo na sensibilidade menor do que 0,5% em um dos

d iodos e no outro a queda foi menor do que 2%. Por outro lado

eles obervarara uma alteração significativa quando os diodos

foram irradiados com elétrons de 6 e 18 HeV. Este mesmo

comportamento foi observado por Jones e Schumacher (14) com o
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diodo 1N2482 irradiado com elétrons de 6, 12 e 18 MeV. Eles

verificaram que após uma dose de 20 krad (200 Gy) há uma

queda na resposta do detector de IX, 3,2% c 4%

respect i vãmente.

2.3.3. Dependência com a energia da radiação

Como a corrente induzida no detector semicondutor é

uma funçSo da taxa de dose absorvida no material detector,

neste caso Si ou Ge, a relaçSo desta resposta com a taxa de

dose absorvida no ar, água ou tecido, dependerá do tipo e da

energia da radiaçSo. Devido ao número atômico efetivo do

Silício (Z = 14) ser maior do que o do tecido humano (Z =

7,23), a resposta do detector semicondutor, para fòtons de

baixa energia, é muito maior do que a obtida com a câmara de

ionizaçto; conforme mostram os dados da figura 2.10 (17).

Este aumento na resposta do diodo ocorre no intervalo de

energia para o qual a interaçSo por efeito fotoelétrico é

predominante e o número atômico do material é importante.

Vários autores têm investigado esta dependência (5).

A figura 2.11 mostra os resultados obtidos por Dixon e

Ekstrand (57 para detectores comerciais Victoreen (1000 IO,

SHM Nuclear e o diodo 1N54OO quando expostos a fòtons de

diferentes energias.
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60

A resposta foi normalizada para a do Co. Observa-

se que todos os diodos» exceto o Victoreen, apresentam uma

resposta elevada para baixas energias. Gager (17) investigou

o uso de materiais envolvendo o detector de modo a modificar

a sua resposta para baixas energias, tornando-a a mais

próxima possível da resposta da cSnara de ionizaç3o. As

figuras 2.12 e 2.13 (17) mostram os resultados obtidos quando

utilizou Chumbo e Ferro como material de compensação de

energia.

2.3.4. Depender»ci a com a temperatura

Um aumento na temperatura do material semicondutor

fornece um aumento na corrente de fuga que, por sua vez, pode

influenciar o nível de ruído. Trabalhos efetuados por vários

pesquisadores (12) mostram que o aumento da corrente de fuga
o o

é desprezível para temperaturas na faixa de 20 C a 50 C.

A dependência da corrente induzida pela radiaçSo com

a temperatura, foi também investigada por Petushkov e Parker

(18). A variaçSo com a temperatura foi observada ser

dependente da impedSncia de entrada do equipamento de medida

da corrente, sendo desprezível no caso da impedancia nula,

isto é curto-circuito na entrada.

Para baixas taxas de dose a influência da temperatura
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torna-se significativa usa vez que a corrente induzida pela

radiação é comparável COB a corrente de fuga.

Para altas taxas de dose, UB coeficiente de

temperatura muito pequeno 4 observado. Por exemplo para taxa

de dOBe de 1 Gy/min, observa-se UB coeficiente de temperatura

de 0,1% por grau centígrado (19). Este coeficiente de

temperatura é menor do que o de usa câmara de ionizacSo, que
o

é de 0,34% por grau centígrado a 20 C. Esta característica

representa uma vantages COB relação a câmara de ionizaçUo,

pois o sistema utilizando semicondutor nSo precisa aplicar

correcSo de temperatura e pressSo.



CAPITULO II!

MATERIAIS E MÉTODOS

O equipamento desenvolvido para a doeimetria da

radiação gana e dos raios X, consiste de um detector e de

uma unidade eietrométrica, cujo diagrama de bloco é mostrado

na figura 3.1.

3.1 - Características do Detector

Como elemento sensor utilizou-se o componente

eletrônico SFH-206 da Siemens, que é um fotodiodo de silício

PIN, planar (fig. 3.2) (8). Este fotodiodo está encaixado em

uma carcaça de material sintético que serve como filtro e é

transparente a radiação infravermelha (fig. 3.3X6).
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As principais características deste fotodiodo

tensSo reversa Báxiaa 20 V
o

temperatura de operação -40 a 00 C

d isenções 4,8 x 6,8 M

área sensível 2.71 x 2,71 a»

Este sensor foi acondicionado ea ua tubo de lucite de

0,1 aa de espessura (figura 3.4). A fia de evitar a

incidência da luz aabiente na Junção seaicondutora, o tubo de

lucite foi pintado coi tinta preta. Usa capa de lucite de 0,5

•• de espessura foi utilizada COBO caaada de "build-up"

quando se realizavaa as medidas no ar, coa a radiação gaaa do
60
Co (figura 3.5)

3.2 - Unidade Eletroaétrica

Para a realização das aedidas coa o fotodiodo

projetou-se e construiu-se uma unidade eletroaétrica. Esta

unidade consiste de um eletrômetro integrador, de ua

conversor tensSo/frequencia, e de ua contador digital.

3.2.1 - Eletrometro integrador

0 fotodiodo é acoplado à entrada do eietromeiro de
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modo que a corrente produzida, devido à incidência da

radiaçSo gama, é injetada à entrada negativa do circuito

integrado operacional CI1, que fica na entrada do eletrdmetro

<fig. 3.6).

0 potenciOmetro PI e os componentes associados

pernitem a compensação da corrente escura do fotodiodo. Esta

corrente é devido aos portadores de carga gerados pela

agitação térmica.

0 integrador possui uma limitação natural para

atuaç3o em baixas freqüências e para a tensão de compensação

CC. Por isso um resistor RS, é colocado em paralelo COB O

capacitor de realimentação para limitar o ganho do circuito

em baixas freqüências, de modo a evitar que a tensão de

compensação CC, embora pequena, seja integrada, o que

provocaria a saturação do operacio-ií , A tensão de

compensação CC, devido a corrente de polarização de entrada.

é minimizada pelo resistor R2 cujo valor é igual a

combinação paralela de Ri e Rs: R2 = RlRs/(Rl+Rs>. Este

circuito apresenta uma resposta com freqüência de corte:

Fc=l/6,28RsC2, de forma que quando F<Fc, o circuito se

comporta como um amp!ificador inversor com ganho de tensão de

-(Rs/Ri). No caso de F>Fc o circuito atua como um
i

integrador. Através do trimpot Tpl realiza-se o ajuste da

tensão de offset. 0 sinal de saída de CI1 é aplicado,

através de R9, a entrada inversora de Cl2 cuja função é a

amplificaçjo, em oalha fechada. 0 ganho de tensão é variável,
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e é controlado digital mente. 0 seletor digital de ganho é

formado pelos circuitos integrados CI3. C!4 e CI5. 0

circuito CI5 e seus componentes externos formam um gerador de

varredura sensível ao toque, isto é, ao ser acionado pelo

sensor de toque, o circuito recicla a safda pino 3 numa

freqüência de IHz. Estes pulsos s2o injetados num contador

seqüencial decimal CI4, que acionará as chaves analógicas do

CI3, comutando os "loops" de realimentaçSo enquanto aciona os

L E D B para visualizar a seqüência.

3.2.2 - Conversor tens3o/frequência

A ten83o na saída de Cl2 é convertida em freqüência

por um conversor tens3o/frsqudncia. A figura 3.7 mostra o

diagrama deste conversor cujo funcionamento é descrito a

seguir. Al é um amplificador operacional na configuração de

amplificador inversor de ganho unitário que serve para

compatibilizar o sinal da safda de CI2 com a entrada do

conversor tensão/frequencia A2. Ajusta-se o potenciOmetro PI

de modo que se obtenha na saída uma tensão de -5V. A saída

de A3 será negativa se no ponto A a tensüo for maior que -5V.

Desde que o coletor de 01 esteja em OV, a base será comandada

pela saída de A3 em cerca de -6V, logo Ql estará realmente

cortado.
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Quando a tensão de entrada é positiva, o circuito

integrado A2 integrará na direção negativa. No momento eu que

a saída de A2 alcançar -5V, a saída de A3 será chaveada para

uma saída positiva. Isto levará 01 ao estado de saturação. Se

o coletor de Ql estiver no potencial OV, a saída também

estará próxima de OV. Ql no estado de saturação atuará como

uma fonte de corrente alimentando o integrador. Heste caso,

A2 integrará rapidamente na direção positiva. Quando a saída

do integrador excede zero, o comparador A3 será chaveado para

a condição de saturação negativa. A3 estando negativo

chaveará Ql de volta à condição de corte. 0 ciclo então se

completa e recomeçará novamente.

Os pulsos na saída do conversor de tensão/frequêncía.

Já padronizados, s3o registrados por um contador digital de &

dígitos, que acumulará as contagens no tempo.

3.2.3 - Contador digita!

0 contador utilizado é mostrado (figura 3.8) e

consiste de 6 décadas contadoras idênticas, formadas pelos

estágios: Contador, decodificador e display. 0 contador é um

circuito integrado CMOS 4516, formado por dois contadores BCD

(Código Binário Decimal) possuindo cada um deles entrada de

disparo negativa e positiva, entrada de reset e quatro saídas

3&
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binar ias. O decodificador, também é U B Cl CMOS formado por um

decodificador BCD/sete segmentos com saída ativa de

configuração positiva, que se destina ao acoplamento» com

display de catodo comum. Sua configurado interna inclui um

estágio " driver" de potência, responsável pela alimentação

direta dos displays. 0 display utilizado é o FND 500 (6), no

qual 7 LEDs es catodo comum formam uma matriz de sete

segmentos, que através de seu funcionamento visualiza os

dígitos de 0 a 9.

Desta forma, os pulsos de clock na entrada do

primeiro C! 451B s3o contados de 0 a 9 no código BCD,

decodificados para sete segmentos pelo Cl 4511 e mostrado no

display FND 500. Em seguida, um pulso transfere os dados

para a próxima década. 0 primeiro contador é zerado

iniciando nova contagem, o ciclo se repete para cada década

contadora.

3.2.4 - Fonte de baixa tensSo

Como os circuitos descritos acima n3o operam com a

tensSo da rede, tornou-se necessário o emprego de uma fonte

de alimentaçSo específica. Esta fonte fornece tensSes

simétricas de +5, -5, +8 e -8 VDC, que alimentam oe diversos

circuitos do sistema.
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das próprias placas de circuitos impressos.

3.2.5 - Montage» e Testes

Os circuitos descritos acima foram projetados e

testados iniciamente em " proto-board " e em seguida, após as

modificacõeB necessárias, foi desenvolvido o seu "lay-out" e

confeccionadas as placas de circuito impresso, utilizando o

método de "silk-screen" (Anexo ! ) . Todas as placas do sistema

foram acondicionadas em uma caixa plástica padronizada.

Após a montagem dos circuitos eletrônicos, testes

foram realizados a fim de verificar a resposta do

e1etrômetro integrador. Analizou-se a resposta em funçSo da

corrente de entrada. Para isso utilizou-se a fonte de

corrente KEITHLEY INSTRUMENTS que fornece correntes de .lnA a

400nA. Para as quatro posiçOes de ganho mediu-se a tensSo de

saída em funçSo da corrente injetada na entrada do

eletrômetro.

3.3 Procedimento experimental

Após a montagem e teste da unidade eletrométrica

procurou-se estudar a resposta do fotodiodo quando exposto a
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radiaçSo ionizante, a Tin de verificar a viabilidade do seu

emprego como dosímetro. Para tanto analizou-se a resposta do

fotodiodo em funçSo da dose para diferentes energias, a

reprodutibi 1 idade de sua resposta para una dada dose e a

variação da sua resposta em funçSo do ângulo de incidência da

radiação.

As medidas foram realizadas em Institutos de

Radioterapia da Regi3o tendo sido empregados, como fonte de

radiação, os seguintes equipamento?:

60
1 - Theratron 780 (fonte de Co) do Hospital do Câncer -

Rec i fe.

2 - Stabi 1ipan do Hospital do CSncer - Recife.

Este equipamento permite a escolha da energia do

feixe de Raios-X variando-se a kiJovoltagem, a camada

semi-redutora (CSR) e o filtro adicional. As seguintes

condições foram utilizadas.

ddp corrente filtro C.S.R. energia efetiva
(KV) nA (Kev)

sem filtro 2,fcmm AI 32

0,5nm Cu 0,8mm Cu 80

lmn Cu i,3mm Cu 90

3 - Dermopan da Santa Casa de Maceió e do Hospital do Cancer

do Rec i fe.

Este equipamento tem quatro posições de operaçSo as

quais sSo:
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Pos iç3o

1

2

3

4

4 - Acelerador 10 HV (Sienens) Santa Casa de Maceió.

5 - Acelerador 6 HV - Therac 6 Neptune - CGH da Casa de

Saúde SSo Marcos - Recife.

ddp
(XV)

10

29

43

5O

corrente
•A

25

25

25

25

s<

0

0

1

filtro

em filtro

,3mm Al

,6 m A!

,0mm Al

energia efetiva
(Kev)

10

12

17

20

3.3.1 - Determinação da curva de calibraçSo

Para o estudo da variação da resposta do detector ea

função da dose absorvida utilizou-se como simulador do corpo
3

humano um cubo de lucite de 20 x 20 x 20 cm (figura 3.10),

preenchido de água, contendo a 5 cm de profundidade um tubo

de lucite que permite o posicionamento do dosímetro no centro

do feixe. As dimensOes do simulador de água e a profundidade

adotada para a realização das medidas obedecem aos protocolos

de dosimetria con feixes de alta energia (7) e visam garantir

a contribuição da radiação espalhada no ponto de 'medida. As

leituras foram obtidas com o "cabeçote" do aparelho de

terapia a 0 grau e o simulador localizado no isocentro do

campo de irradiação a uma distancia do foco de 80 cm para o
60
Co e de 100 cm para os aceleradores de 10 MV e 6 HV.
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Inicialmente colocou-se a câmara de ionizaçSo Farmer de 0,6

cc dentro do simulador de água no eixo central do feixe e
2

com um campo de irradiação de 10 x 10 cm determinou-se a

taxa de dose a 5 cm de profundidade. Em seguida substituiu-se

a câmara de ionizaçSo pelo detector fotodiodo mantendo-se as

mesmas condiçSes anteriores, variou-se o tempo de irradiado

e portanto a dose e determinou-se a leitura do dosímetro

(figura 3.11).

As medidas com feixe de raioB X de média (Stabilipan)

e de baixa energia (Dermopan) foram efetuadas no ar com o

detector localizado no centro de feixe (figura 3.12). As

medidas com o Dermopan foram realizadas com o tubo No. 4

(diâmetro de 3,9 cm) e à distância de 15 cm do foco. Com o

Stabilipan utilizou-se a distância de 50 cm e o tubo de

5,0 cm de diâmetro. A taxa de exposiçSo foi inicialmente

determinada com a câmara de ionização posicionada na mesma

geometr i a.

Todas as medidas foram realizadas com o ganho do

eletrômetro na posição 3. Antes de iniciar a medida,

postcionava-se a sonda contendo o fotodiodo no centro do

campe, em seguida era acionada a unidade eletrométrica e

ajustado o potenciometro de entrada PI de modo a compensar a

corrente escura do fotodiodo. Uma vez "zerada" a entrada do

eletrOmetro, realizavam-se as medidas.
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FIG. 3.11 - ARRANJO EXPERIMENTAL UTILIZADO NAS

MEDIDAS COM RADIAÇÃO DE ALTA ENERGIA
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FIG. 3.12 - ARRANJO EXPERIMENTAL UTILIZADO NAS MEDIDAS

COM RADIAÇÃO DE BAIXA ENERGIA
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3.3.2 - VariaçSo da resposta em função do angulo de

incidência

Para o estudo da resposta do fotodiodo em função do

ângulo de incidência da radiação, utilizou-se a unidade de
60

terapia de Co (Theratron 70) e o campo de irradiação de 10
2

x 10 cm . 0 detector fotodiodo revestido com uma capa de

equilíbrio eletrônico foi posicionado, no ar, no centro do

campo a uma distancia da fonte de 80 cm. Girando-se o

cabeçote do equipamento de 10 em 10 graus e mantendo-se fixa

a distância da fonte, determinou-se a leitura do detector em

funçSo do Sngulo de irradiação.

3.3.3 - Reprodutibi1 idade

Para o estudo da reprodutibi1 idade da resposta do

detector utilizou-se a unidade de terapia Theratron 780. 0

detector foi posicionado no interior do simulador, a 5 cm de
2

profundidade e no centro do campo de 10 x 10 cm .A distancia

da fonte à superfície do simulador foi de 80 cm.

Mantendo-se fixa a geometria, realizaram-se várias

medidas com o tempo fixo de irradiação de 1 min.
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3.3.4 - Danos da radiação

A fim de estudar o efeito do dano da radiação

analisou-se a variação da resposta do detector quando exposto
60

à diferentes doses de radiaçSo gama do Co. Para tanto,

determinou-se inicialmente a leitura com o fotodiodo para uma

dose de 20 rad. A medida foi efetuada COB O equipamento

Theratron - 780, com o detector localizado a 5 cm de

profundidade no simulador de lucite no centro de um campo de
2

10 x 10 cm e a distância da fonte ao simulador foi de 50 cm.

Em seguida o fotodiodo foi irradiado em uma Gamma

Cell modelo RL60 da Radionics Laboratory, pertencente ao

DEN/UFPE e cuja taxa de dose, no centro da câmara de

irradiaçlo, em abril de 68 é de 84,6 Gy/h + 2 Gy/h.

Após esta irradiação repetiu-se a leitura com o

Theratron para uma dose de 20 rad na mesma geometria

anterior. Este procedimento foi repetido variando-se a dose

de irradiação na Gamma Cell de 3000 rad à 850000 rad.
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CAPITULO IV

RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 - Resposta da Unidade Eletrométrica

Os resultados obtidos com o eletrômetro em função da

corrente de entrada estão mostrados na figura 4.1. Pode-se

observar através destes dados que o eletrOmetro tea uma

resposta linear ao longo do intervalo de .lnA a 400nA.

Realizando-se medidas com o eletronetro na posição de

ganho 3 e com a corrente de entrada variando de lOnA a 200nA,

verifica-se que a sensibilidade do eletrômetro neste ganho é

de 152.403,04 unidades de leitura / nA.

50



GANHO 1

>
> 3

OANMO t

O

A
100 200 300 400

CORRENTE DE ENTRAOAtnA)

GANHO 3

O

6

II
w

10 20 30 «O "
CORRENTE DEENTRAOADA(nA)

OANHO 4

.1 .8

F I G .

.8 .4
CORRENTE DE ENTRADA(nA) CORRENTE OE ENTRADA («A)

4.1 - RESPOSTA DO E L E T R O M E T R O EM FUNÇÃO PA CORRENTE DE ENTRADA



4.2 - Curva de Calibraçlo

As curvas de ca!ibraçSo obtidas com feixes de raios X

de 6 HV e 10 HV, estSo apresentadas na figura 4.2.

A figura 4.3 mostra os resultados obtidos com raios X

de 12 e 15 XeV de um equipamento Dermopan, enquanto que a
60

figura 4.4 mostra os resultados com o Co e com feixes de

raios X de 30 e 90 KeV. Cada ponto destes gráficos

corresponde à média de cinco medidas.

Estes resultados mostram que a resposta do fotodiodo

é linear com a dose recebida e que na faixa de doses medida

nSo foi observada saturação. Em todas as energias os

coeficientes de determinação foram maiores do que 0,999.

A partir destes dados determinou-se o fator de

calibraçSo para as diferentes energias da radiação incidente.
60

Os resultados obtidos foram normalizados para o Co e estão

mostrados na fig. 4.5.

Observa-se a partir destes dados que o detector

apresenta uma elevada resposta para feixes de baixa energia e

a partir de 100 KeV o fator de calibraç2o torna-se

praticamente constante. Este resultado mostra o mesmo

comportamento de uma câmara de ionízacSo, apesar de que para

baixas energias a resposta do fotodiodo é muito maior do que

a de uma câmara de ionizaçSo. Esta resposta para baixas

energias pode ser modificada revestindo-se o fotodiodo com
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Fig.4.5 - Variação do fator de calibraçao
en função da energia da radiação
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uma camada de Al ou outro material adequado conforme descrito

por Gager (17).

4.3 - Variação com o Angulo de Incidência

A figura 4.6 mostra a variação na resposta do

detector em função do angulo de incidência da radiaçlo.

Observa-se a partir destes dados que variações de 40 graus no

angulo de incidência acarretam uma alteração de apenas 5% na

leitura.

4.4 - Danos da Radiação

0 efeito do dano da radiação foi estudado analisando-

se a variação produzida na resposta do detector, para uma do-

se de 20 rad, após diferentes exposições à uma radiação gama
60

do Co. Estes resultados estão apresentados na figura 4.7.

Observa-se através destes dados que doses de até 8
5

KGy (8 x 10 rad) não produziram alteração significativa na

resposta do detector.

Segundo trabalhos citados por Nakamura (12) doses de
7 9

até 10 Gy (10 rad) não acarretam alteração na resposta de

d iodos de si 1 feio.
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4.5 - Reprodutibi1 idade

Os resultados obtidos estlo apresentados na Tabela

4.1.

Tabela 4.1 - Leituras obtidas com o fotodiodo SFH-20& exposto
60

a radiaçSo gama do Co. Dose = 0,5Gy.

ordem

1
2
3
^
5
6
7

e
9
10
11
12
13
14
15

leitura

183336
163294
162815
183169
182986
182901
183009
182974
182953
182974
183114

1 183422
• 183073
' 182913
1 182967

ordem

16
17
18
19
20
21
22
23
24

' 25
26

i 27
i 26
i 29
i 30

leitura

183328
182972
183082
182762
183029
183205
182956
182998
182956

• 183224
183232
182957
182919

' 183027
' 182952

X =

Sx *

Coefi

183050,

29,2484

ciente

7

de vari aç3o = 0,01597%

Estes dados mostram que a variaço na resposta do

fotodiodo SFH-20&, para uma dada dose, é menor do que 0,02%.
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CAPITULO V

CONCLUSÃO

Os resultados obtidos com o sistema desenvolvido neste

trabalho mostraram que:

1. 0 eletrômetro projetado é adequado para medidas

dosímetricas de baixas e altas doses uma vez que possui um

ganho variável que responde linearmente para correntes de

entrada de 0.1nA a 400nA.

2. 0 fotodiodo, utilizado como detector apresenta resposta

linear à dose para feixe de fótons de baixa e alta energia.

3. A dependência energética na faixa de muito' baixa energia,

pode ser minimizada utilizando-se blindagens para

compensação de energia.
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4. A reprodutibilidade das medidas garante a perfeita

estabilidade do dosímetro.

5. N3o foi observado o efeito devido o dano da radiação até
5

8 x 10 rad, o que permite concluir que o detector pode

ser empregado para medidas com radiação gama por um longo

per iodo.

S. A variação na resposta do detetor fotodiodo em funçSo do

Sngulo de incidência é desprezível para variaçOes até 40

graus.

Diante dos resultados obtidos e das pequenas

dimensBes do fotodiodo comparado com o de uma câmara de

ionizaçlo, conclui-se que é adequado o seu emprego como

dosímetro, principalmente nas aplicaçSes na área médica.
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ANEXO 4 - MASCARA DA PLACA DA FONTE DE BAIXA

TENSÃO



ANEXO 5 - LAY OUT DA FONTE DE BAIXA TENSÃO
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