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RESUMO

Recomendações da Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP), da Organização Mundial de Saúde 
(WHO) e também da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) sugerem que os equipamentos de raios 
X diagnósticos sejam verificados quanto à conformidade de seus parâmetros, como por exemplo a Camada 
Semi-Redutora (CSR). A importância da verificação dos parâmetros em radiodiagnóstico se deve ao fato de se 
ter registros em que pacientes foras submetidos a doses de radiação, em algumas clínicas, de até 300% acima 
dos valores de referências sugeridos pelas agências internacionais as quais são consideradas doses 
desnecessárias, e até mesmo prejudiciais, seja pelo fato da grandeza física ou variável de controle estar fora da 
especificação nominal, seja pelo fato de se ter que repetir o exame radiográfico. Dentro desse contexto, o 
propósito deste trabalho foi estudar uma metodologia inovadora que consiste na utilização de transistor bipolar 
de junção (TBJ) para mensurar a CSR de alumínio em feixes de equipamentos de raios X diagnósticos. Apesar 
do TBJ ser um dispositivo inventado em meados do século passado, apenas nos últimos anos tem-se explorado 
seu potencial como sensor de raios X aplicado ao diagnóstico. O estudo aponta que o dispositivo testado pode
operar na detecção de raios X se for devidamente polarizado com sinais elétricos que possam detectar a
interferência da interação dos fótons de raios X com a junção PN formada pelos terminais de base e emissor. O 
resultado da técnica desenvolvida foi comparada com medidas da CSR obtidas com sistemas de detecção 
padrões e verificou-se que o TBJ fornece valores para a CSR de alumínio com erros relativos inferiores a 5%.

1. INTRODUÇÃO

A camada semi-redutora (CSR) em feixes de raios X de equipamentos diagnósticos é um dos 
parâmetros em que as diretrizes básicas de proteção radiológica em diagnóstico médico e 
odontológico do Ministério da Saúde publicadas em 1998 [1] estabelece que seja verificada 
quanto à sua conformidade. De fato, essas diretrizes foram baseadas em documentos técnicos 
das agências internacionais como a Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP), 
a Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) e a Organização Mundial de Saúde
(WHO). Trata-se de um regulamento técnico que estabelece que todo equipamento de raios-X
diagnóstico deve ser mantido em condições adequadas de funcionamento e submetido 
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regularmente a verificações de desempenho. A importância de verificar os parâmetros em 
radiodiagnóstico se deve ao fato de se ter registros em que pacientes foras submetidos a doses 
de radiação, em algumas clínicas, de até 300% acima dos valores de referências sugeridos 
pelas agências internacionais [2]. Doses desnecessárias, e até mesmo prejudiciais, decorre do
fato da grandeza física ou variável de controle estar fora da especificação nominal, ou do fato
de se ter que repetir o exame radiográfico. Nesse sentido, o propósito deste trabalho é mostrar
uma metodologia inovadora que consiste na utilização de transistor bipolar de junção (TBJ) 
para mensurar a CSR de alumínio em feixes de equipamentos de raios X diagnósticos. Apesar 
do TBJ ser um dispositivo inventado em meados do século passado, apenas nos últimos anos 
tem-se explorado seu potencial como sensor de raios X aplicado ao diagnóstico [3].

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Normalmente se utiliza como detectores de raios X o fotodiodo ou o fototransistor [4], além 
da medidores eletrônicos lançados recentemente ou da câmara de ionização. Neste trabalho
escolheu-se um dispositivo pouco comum para tal propósito que é o transistor bipolar de 
junção. O TBJ já foi utilizado como detector de raios X com o propósito de mensurar a tensão 
de pico (kilovoltagem) em equipamentos de feixes de raios X diagnósticos [3] e para utilizá-
lo na medição da CSR se faz necessário conhecer seu princípio de funcionamento.

2.1. Princípio de funcionamento do TBJ

Basicamente, um TBJ consiste de três materiais semicondutores, como por exemplo NPN. 
Neste caso, o eletrodo denominado de base (B) é um semicondutor tipo P sanduichado entre 
dois semicondutores tipo N denominado coletor (C) e do emissor (E), como mostra a Figura
1. Em geral, um TBJ pode ser polarizado com uma fonte de corrente na junção base-emissor
e uma fonte de tensão VCE é aplicada entre coletor e o emissor [5]. Normalmente, a corrente 
de base IB é o sinal de entrada e a corrente de coletor IC é o sinal de saída. Em geral o TBJ é 
utilizado em circuitos eletrônicos como amplificador e o fator de amplificação do transistor é 
a relação IC/IB o qual também é denominado de ganho do transistor, β. Assim, o sinal de saída 
é dado por:

IC = β·IB (1)

Figura 1.  Estrutura de um transistor bipolar de 
junção NPN e seu símbolo em circuitos eletrônicos.
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2.2. TBJ funcionando como detector de raios X

O transistor bipolar de junção já foi utilizado como sensor de radiação e de partículas [6], 
como prótons, nêutrons e raios gama, para verificar como é o comportamento da curva 
característica IC×VCE em função da dose de radiação. Recentemente, tem sido usado como 
um detector de radiação [3] para correlacionar características de feixes de radiação ionizante 
utilizados em diagnóstico, sendo a perda de sensibilidade não significativa e por isto tal efeito
pode então ser negligenciado. Para fazer medições em tempo real com um BJT, sob um feixe 
de raios-X, uma baixa intensidade de corrente IB (da ordem de dezenas de picoamperes) deve
ser injetada na base, como sugerido por [3]. Desta forma o sinal de saída, IC, pode ser 
correlacionado com a intensidade do feixe de fótons de raios X a qual é função da espessura 
do filtro de radiação, ou seja, da camada semi-redutora de alumínio (mm de Al).

2.3. TBJ e instrumentos eletrônicos

O transistor bipolar de junção escolhido para mensurar a CSR foi o ZTX603, marca ZETEX,
com encapsulamento padrão E3-LINE [7] conforme mostrado na Figura 2. Foram utilizados 
5 dispositivos para se ter uma sólida estatística nos resultados. A Figura 2 também ilustra
como o TBJ deve ser polarizado a fim de que se possa mensurar a CSR de alumínio em feixes 
de raios X diagnósticos. K6430 corresponde ao instrumento Keithley 6430 funcionando como 
fonte de corrente IB, enquanto que B2901A é um instrumento Agilent B2901A que alimenta o 
TBJ com VCE=5V e mede-se simultaneamente a corrente de coletor, IC.

Figura 2.  Transistor ZTX603 utilizado para 
funcionar como detector de fótons de raios X em 
radiodiagnóstico e seu esquema de polarização.

2.4. Feixe de raios X e procedimentos de medições

O gerador de feixes de raios X utilizado consistiu em um equipamento hospitalar Polymat 
Plus 30/50, Siemens, do Centro regional de Ciências Nucleares do Nordeste. Selecionou-se
tensões de tubo de 73, 90 e 117 kVp a fim de se encontrar algum efeito do parâmetro da 
kilovoltagem de pico no resultado da medição da CSR. Outros parâmetros do feixe de raios X 
foram: a carga de trabalho de 200 mAs e o tempo de exposição de 2000 ms. O procedimento 
de medição é baseado no arranjo experimental da Figura 3 e os filtros de alumínio foram 
variados sistematicamente entre 0 e 5 milímetros de alumínio (mm de Al) para se obter uma 
curva de atenuação do feixe até valores menores que 50% (Figura 4) e então se efetuar uma 
interpolação para determinar a CSR. Para cada espessura de alumínio foram realizada 5 
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leituras da corrente de coletor durante a exposição, ICX. Calcula-se a variação na corrente de 
coletor (∆IC=ICX-IC) normalizada em função da espessura do filtro, e consequentemente da 
CSR. A fim de comparar os resultados, foi utilizado um detector eletrônico ThinX, marca 
UNFORS, que fornece diretamente o valor da CSR (em mm de Al).

Figura 3.  Arranjo experimental utilizado para se 
efetuar o procedimento de medição da camada semi-
redutora (CSR) em feixes de raios X diagnósticos.

Figura 4.  Curva de atenuação da intensidade do 
feixe de raios X utilizada para se obter a camada 
semi-redutora (CSR).

3. RESULTADOS

A Figura 5 ilustra os resultados da medição da corrente de coletor do TBJ antes, durante e
após o procedimento de irradiação do dispositivo. Verifica-se que, para o tipo de polarização
elétrica escolhida, o dispositivo consegue responder de forma significativa ao processo de 
interação dos fótons de raios X diagnósticos utilizados. Essa sensibilidade permitiu que se
correlacionasse o valor de ∆IC normalizado com o valor da atenuação do feixe de radiação
para cada espessura do filtro de alumínio entre 0 e 5 mm como mostrado na Figura 6.
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Figura 5.  Exemplo da variação da corrente de coletor
durante o processo de interação dos fótons de raios X no 
transistor bipolar de junção devidamente polarizado. 

Figura 6.  Resultados de curvas de atenuação obtidas com 
tensões de pico de 73, 90 e 117 kV para ∆IC normalizada
em função da espessura de alumínio dada em milímetros.

O resultado da medição da CSR utilizando tanto o medidor eletrônico ThinX da UNFORS 
como o transistor bipolar de junção ZTX603 estão apresentados na Tabela 1. Observa-se que 
para a tensão de 73 kV ocorre praticamente uma coincidência no valor da CSR entre os 
resultados dos dois detectores utilizados: TBJ e ThinX. Para os valores de kilovoltagem de 90 
e 117 kVp os desvios entre os resultados têm discrepância um pouco maior, contudo pode-se
verificar que o erro relativo está dentro da faixa de 5% aproximadamente, o que é suficiente
para concluir que o método proposto é viável para medição da CSR.
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Tabela 1.  Resultados da CSR em mm de Al obtidas com o medidor ThinX e o TBJ.

Tensão de pico (kVp) 73 90 117
ThinX da UNFORS 2,6±0,1 3,3±0,1 4,4±0,1

TBJ ZTX603 2,57±0,13 3,46±0,17 4,23±0,15

4. CONCLUSÕES

O transistor bipolar de junção ZTX603 foi utilizado como detector de fótons de raios X da 
faixa energética do diagnóstico médico para mensurar a camada semi-redutora de alumínio.
O método consistiu em medir a variação da corrente de coletor durante o processo de 
irradiação e então correlacionar com a atenuação do feixe de radiação para se determinar a 
CSR. Os resultados foram comparados com um medidor eletrônico da CSR e mostram que o 
método proposto pode fornecer a CSR com incertezas relativas da ordem de 5%. A técnica 
apresentada na realidade consiste em uma metodologia inovadora para medição eletrônica da 
camada semi-redutora em feixes de raios X diagnóstico sugerindo o desenvolvimento de um 
instrumento eletrônico para medição da CSR.
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