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Introduktion

\Y. successiv utveckling av fjärrstyrd efterladdningrtekr.ik för intrakavitär

striltehiuidlin^ av gyneieoiogisk cancer har pågått sedan 19^3 i samarbete

med Radiumhemmets gynekologiska avdelning. Avsikten med användandet av

efterladdningsteknik har varit att reducera strålningsexpositionen till

personalen och samtidigt åstadkomma en dosfördelning som i stora drag

liknar den från de nuvarande vid avdelningen använda radiuniapplikatcrerna.

Utvecklingsarbeten har också bedrivits för att förbättra dosfördelnir.gen

främst med avseende på lägre doser till urinblåsaris bakre vägg och rectums

främre Vägg.

For att optimalt kunna utnyttja efterladdningsteknikens möjligheter har

"' Cs-strålkällor av låg aktivitet (2 mCi) inköpts. ~essa skall användas

istället för terapistrålkällor (100 mCi) för expositionsratmätningar i

rectum och blåsa. Med kännedom om respektive strålkällors aktiviteter och

under exakt lika geometriska betingelser mellan terapi- och mätstrålkällor

kar. expositionsraten och därmed också behandlingstiden bestämmas. Användande

av lågaktiva strålkällor istället för terapikällor innebär att expositionen

till personalen vid denna mätprocedur kan reducerar med en faktor 5(">-

uen vid gynekologiska avdelningen rutinmässigt använda Siemens Gammameter

utrustad med CdS-kristall har för låg känslighet för mätningar kring mät-

Gtrålkällorna. Ett instrument har därför konstruerats av AB Atomenergi, för

mätningar avexpositionsrater mellan 0,1 och 20 R/h och som i övrigt upp-

fyller de fysikaliska-tekniska-kliniska krav som erfordras for dessa mät-

ningar.
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Instrumentets fysikaliska prestanda bör vara:

1) mätområde 0,1 - 20 R/h

2) expositionsratens linearitet bättre än 5 $

3) temperaturberoende mindre än - 5 % inom 20 -

4) riktningsberoendet s'5 %

5) energiberoendet för ^ lOOkeV - 5 A>

40° 0,

Instrumentet består av två delar, en mätsond av 6 mm diameter och med 0,5 mm

mässingsvägg i vars topp detektorn är inplacerad och i vars handtag förför-

stärkaren är inrymd, en apparatlåda 22 x 22 x 32 cm innehållande övrig

elektronik samt digital räknare. En 2 m lång kabel förbinder sonden med

apparatlådan. Instrumentet är nätdrivet i 220 V växelström). Systemet utnytt-

jar en litiumdriftad kiselhalvledardetektor. Elektroniken registrerar de av

detektorn givna laddninspulserna samt behandlar pulsinformationen så att

expositionsraten kan avläsas i R/h på räknaren. Instrumentet ackumulerar pul-

ser under en sekund, och repetitionstiden är en sekund. Den digitala räknaren

har 5sifferpositioner. Mätfelet är - 10 $ vid 0,1 R/h, - 3 '% vid 1 R/h, mindre

än - 1 % vid 10 R/h. Vid kalibrering kan repetitionstiden ändras till 10 sek,

varvid instrumentet räknar pulser under motsvarande tid. Detta betyder att

man kan mäta 0,01 R/h med - 10 % noggrannhet, 0,1 R/h med - 3 i° noggrannhet.

-'or., tärkarinstä ^£

•oniserande strålning som absorberas i halvledarkristallen ger upphov till

elektron-hålpar motsvarande jonparen i en gasfylld jonkammare. Ett elektron-

hålpar uppkommer när en valenselektron exciteras genom det förbjudna band-

gapet upp till ledningsbandet. 3»5 eV åtgår för att bilda ett elektron-hålpar

i kisel. Antalet frigjorda elektron-hålpar är således proportionellt mot den

energi som frigörs i kristallen vid absorption av infallande joniserande

strålning. Genom att anbringa ett elektriskt fält (förspänning) över kri-

stallen kan man samla upp elektron-hålparen och erhålla laddningspulser vars

storlek är proportionella mot den absorberade energin i kristallen.

Med en litiumdriftad kiselkristall erhålles en "känslig volym" som är

konstant, oberoende av förspänningen. Detta resultat uppnås genom att de

negativt laddade acceptorjonerna av boron i kiselkristallen av p-typ, kompen-

seras av positiva litiumjoner, som diffunderats in i kristallen så att en

laddningslös volym av önskad storlek erhålls. I vår detektor har diffunderingen

utförts genom hela kristallens volym.
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På grund av läckström och termiskt brus otc kan ir.te enstaka elektron-

hålpar detekteras. Minsta detekterbai-a energideposition som ger upphov

till en räknepuls kan varieras uppåt med hjälp av en variabel diskrimina-

tor, så att endast energidepositioner större än en vald minsta energi

kommer att räknas.

Rn ändring av detektorsignalens förstärkning medför stora förändringar

av pulshojdspektrum (fig. 1- och 2). Vid för hög förstärkning erhålles en icke

önskad peak i högerergidelen av spektra t orsakad av att detektorns för-

stärkarsignal mättas vid för stora signaler. Rn. alltför låg förstärkning ger

å andra sidan for få pulser ovanför inställd diskriminatornivå och en
137undermålig räknestatistik erhålles. Vid mätning av Os ger en förstärkning

av ca 280 ggr ett pulshöjdspektrum med lämplig räktiectatistik för exposi-

tionsrater i intervallet 0,1 - 20 K/h.

Förspänning och diskriminatorinställning

Genom att variera detektorns förspänning kan man ändra känsligheten ungefär

likformigt över pulshöjdsspektrum (fig. 1 och 3). Högre förspänning ger

större känslighet då joninsamlingseffektiviteten härigenom ökas. Mätinstru-

mentet kan således ges en avsedd känslighet genom ändring av detektorns

förspänning. Med hänsyn till hur temperaturvariationer påverkar känsligheten

bor en så låg förspänning som möjligt väljas (fig. 1 och 4)» Om nian dess-

utom vill ha ett gynnsamt signal-brus-förhållande gäller det att genom ett

lämpligt val av diskriminatornivå skära bort så mycket brus som möjligt

utan att det räknestatistiska felet blir för stort. Man bor då välja en

förspänning omkring 50 V, eftersom man då får ett större område med gynnsamt

signal-brus-förrV.lande inom vilket man kan variera diskriminatornivån,

jämfört med förspänningen 25 V dar räknestatistiken snabbt försämras när

diskiiminatornivån ökas (fig. 5)» Mskrimina tornivåns läge kan sedan opti-
137

meras så att minsta möjliga temperaturberoende erhålls. För Cs med för-

stärkning 280 ggr samt förspänning 50 V, bör diskriminatornivån väljas till

lägst 1,35 V (= 2,7 varv) (fig. 5)» Med denna disrkiminatoriiivå räknas

endast energidepositioner större än 200 keV, enligt mätningar med mångkanals-

analysator.

Driftstabilitet och termisk anpassning

Vid mätperioder om 8 timmar vid konstant expositionsrat 1 R/h erhölls i

början av mätningen värden, som var 5 f° lägre än de som erhölls 3 timmar efter



apparatlirens påslagning. Efter en uppvärmningsperiod på 1,5 timmar ligger

mätvärdena inom - 1 ;';'.

Vid en ändring av temperaturen omkring detektorn från 21 till 41 C ökar

utslaget ca 3 /' och termisk jämvikt uppnås efter 60 s (fig. 6).

Linearitet med avseende på expositionsrat

Med forspänning 50 V och diskriminatornivå 1,35 V» kontrollerades instru-
60

mentets expositionsratberoende pä olika avstånd från en ̂  Co strålkälla.

Osäkerheten i placering av detektorn uppskattas orsaka ett fel mindre än

- 5 "fo. Pulsraten som funktion av expositionsraten är linjär upp till ca

10 Yl/h och avviker med högst 7 f° vid 20 R/h (fig. 7)# Denna avvikelse är möj-

ligen signifikant men av mindre intresse då mätområdet i praktiken är te-

gränsat till högst 10 R/h.

Erergiberoende
137

Bestämning av känsligheten för radium i förhållande till Cs har utförts

i vatten. Med utgångspunkt från uppmätta expositionsrater i luft och med

;strålkällorna på 25 cm radiellt avstånd från detektorn erhölls med för-

spänning 50 V och diskriminatornivå 1,35 V känsligheten Ra/ Cs till

0,84. Motsvarande mätning i luft resulterade i värdet 0,88 (Bengtsson,

Bäckström, Samuelson, SSI 1971-048). Anledningen till det lägre uppmätta

värdet torde vara att fler lågenergetiska gammakvanta från radium

attenueras i vatten än i luft.

Riktningsberoende

Riktningsberoendet i ett plan genom kristallen vinkelrätt mot sondens

längdaxel studerades med en plexiglasfixtur vid en konstant expositionsr£.t

av 1 R/h med Cs strålkällan på 50 mm avstånd från detektorcentrum,raed

45 stegvis rotation av detektorn runt dess centrala symmetriaxel. Mät-

värdena ligger inom - 2 fo. Riktningsberoendet i ett plan genom sondens längd-

axel uppmättes på liknande sätt och ligger inom - 6 fo (fig. 8).

Livslängd

Instrumentets livslängd är i första hand begränsad av strålskador i detektorn.

En exposition av 1 MR resulterar ej i skador av detektorn som inverkar

störande på instrumentfunktionen, enligt uppgift från leverantören.
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Figurtexter

Fig 1 Diskriminatornivåkalibrering vid detektorförstärk-

ning 280 gånger* Figuren visar hur de låga energierna

(kanal) diskrimineras bort med ökad diskriminatortröskel

(volt, varv). Den övre kurvan gäller för försöksbetingel-

serna i figur 2 och 3» Den undre kurvan gäller för

figur 4.

Fig 2 Detektorforstärkning 100, 280 och 500 gånger. Figuren

visar hur pulshöjdspektrum förändras med varierande sig-

nalförstärkning. Detektorns förspänning var 50 volt och

diskriminatorinställning 2,7 varv användes.

Fig 3 Förspänning 25, 50 och 75 volt. Figuren visar hu puls-

höjdspektrum förändras med varierande förspänning på

detektorkristallen. Signalförstärkning 280 gånger och

diskriminatorinställning 2,7 varv användes.

Fig 4 Temperaturberoendet vid olika förspänning över detektor-

kristallen. Figuren visar hur detektorns känslighet för
137lägre energier ökar med stigande temperatur. Med Cs

som strålkälla och förspänning 25 volt är detektorns

känslighet oberoende av temperaturen inom intervallet

16 - 39 C. Pilen vid kanal 27 visar hur stor del av det

temperaturberoende energispektret som diskrimineras bort

vid diskrminatorinställning 2,7 varv. Signalförstärkning

280 gånger och diskriminatorinställning noll varv an-

vändes.

Fig 5 Optiminering av diskriminatorinställnir^en för bästa

signal-brus-förhållande med god räknestatistik. Figuren

visar hur det "sammansatta felet": (brus-till-signal-

kvoten) + (räknestatistiska felet) har ett minimum av

varierande bredd och läge för olika förspänningar på

detektorkristallen. Temperaturens inverkan visas för

förspänningarna 50 och 75 volt. Signalförstärkning 280

gånger användes.



Fig 6 Detektorkänslighetens temperaturberoende vid snabb

temperaturväxling från 21 C till 41 C Figuren visar

mätvärdets variationer under mätning tre minuter i 21 C.

Vid tiden t=o flyttas detektorn till 41°C varefter den

ökade känsligneten registreras under fyra miminter.
137

Som strålkälla användes 106mCi Cs c:a 10 cm från de-

tektorn. Signalförstärkning 280 gånger, diskriminator-

inställning 2,7 varv, förspänning över detektorkristallen

50 volt och integrationstid 10 sekunder användes. Mät-

ningen utfördes i vatten.

Fig 7 Linearitet med avseende på expositionsrat. Figuren visar

instrunientutslaget (cps) vid olika expositionsrater (R/h),

uppmätt i luft på olika avstånd från en Co strålkälla.

Instrumentinställning enligt fig 6. Vid dragning av den

räta linjen har hänsyn endast tagits till området

0-10 R/h.

Fig 8 Mätsondens riktningsberoende. Figuren visar instrument-

utslaget i olika riktningar, normerat till den centrala

riktningen i planet genom sondens konkavitet (uppåt).

Instrumentinställning enligt fig 6.
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