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ABSTRACT 

The methods to determine the absorbed dose to water for low and medium 

energy photons were studied. Large differences between the results of 

these methods exists. So, a research proposition has been made to 

explain these differences. The goal of this research will be the 

development of a method to determine the absorbed dose below 

approximately 400 keV with an ionisation chamber calibrated at "Co 

gamma radiation. 

To explain the differences between the set of methods, some causes were 

proposed, like che influence of the ionisation chamber or. the 

measurement in water. Also, some methods to determine the factors are 

proposed. 



SAMENVATTING 

In deze studie zijn de methoden on de geabsorbeerde dosis in water voor laag 

en medium-energetische fotonen te bepalen geïnventariseerd. Gebleken is dat 

duidelijke verschillen bestaan in de resultaten van de verschillende methoden. 

Daarom is een onderzoekspad uitgezet waarlangs de oplossing van de problemen 

zich kan begeven. Doel van dit onderzoek is oa een methode te ontwikkelen 

waardoor een ionisatiekaaer die bij C0Co gamma straling gecalibreerd is 

gebruikt kan worden voor fotonen set een energie beneden circa 400 keV. Oa de 

verschillen tussen de methoden te verklaren worden een aantal oorzaken 

gegeven, zoals invloed van de ionisatiekamer op het neeCsignaal in water. Ook 

worden methoden voorgesteld om deze factoren te bepalen. 
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1 INLEIDING 

Doel van deze studie is het naken van een overzicht van de methoden en de 

bijbehorende problemen on de geabsorbeerde dosis in een waterfantoon te 

bepalen. Dit is gedaan voor laag en medium energetische fotonstraling net een 

energie beneden 400 keV. Deze fotonstraling wordt toegepast bij orthovolt-

therapie, brachytherapie en Medische röntgendiagnostiek. Allereerst zijn de 

gebruikelijke methoden bestudeerd door het uitvoeren van een literatuurstudie. 

In dit rapport worden op grond van dit literatuuronderzoek een aantal 

uitbreidingen geformuleerd op de nu bekende foraalisnen on de dosis ce bepalen 

met ionisatiekaoers. Tevens worden voorstellen gedaan om dit aangepaste 

formalisme te onderzoeken. 
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2 METHODEN OH DE GEABSORBEERDE DOSIS IN WATER TE BEPALEN 

Uitgegaan is van het gebruik van een vrij in lucht gecalibreerde 

ionisatiekaaer met ealibratiefactor KL. bepaald bij *°Co g = i straling «f bij 

een róntgenkwaliteit. Deze kaaer wordt gebruikt om de gebruikers "bundel" te 

calibreren. (Voor brachytherapie is'sprake van een bron i.p.v. een bundel, het 

principe is verder hetzelfde). 

2.1 Methode bii hoog-enerpetische fotonen 

*" 

De geabsorbeerde dosis D(d) in water op de positie van de ionisatiekaner als 

de ionisatiekaaer vervangen is door water wordt volgens het NCS code of 

practice for high-energy photons (1) gegeven door: 

D(d) - M N K u-g) nkj. (!•,>;££ nPi i 

net 

M is de afleeswaarde van het instrument bij standaardtenperatuur en -

druk en gecorrigeerd voor polariteit, luchtvochtigheid en 

recombinatie verliezen 

N„ is de luehtkeraa calibratiefactor bepaald bij *°Co. Deze is bepaald 

door de ionisatiekaaer te plaatsen in een stralingsveld van een 

*°Co bron waarvan het luchtkenaatenpo in lucht exact bekend is. 

g is de fraktie van de energie van de secundaire geladen deeltjes die 

omgezet wordt in renstraling in lucht bij de cal.bratie-kvaliteit 

(g-O,003 voor *°Co straling) 

uk, is het produkt van een aantal korrektiefactoren die toegepast 

moeten worden op de luchtkerna calibratiefactor 
water 

(L/p). , is de verhouding van de restricted collision stoppingpover 

verhouding van water en lucht bij de gebruikers-kwaliteit 

up, is het product van een aantal korrektiefactoren toe te passen op de 

netingen in water bij de gebruikers-stralingskwaliteit 

De korrektiefactoren k. zijn: 



k korrektie voor absorptie en verstrooing in de wand en de build

up cap vnn de ionisatiekaner. Door deze korrektie worde de wand 

en de build-up cap die het luchckenna tempo van het veld 

verstoren in rekening gebracht. 

k is de korrektie voor verschil in samenstelling tussen vand, 

build-up cap en lucht gegeven door: 

, . . . . .wand , , .lucht ,, • ,-, , vcap , . .lucht.-l 
k - la (L/p), . {ft /p) . + (l-a/(L/p). r, (ft /p) 1 
m ' ' lucht *en wand ' l u c h t en' cap ' 

net o is de fraktie van de ionisatie in de kaaer ten gevolge van 

elektronen ontstaan in de vand 

(/* /P) J en (ti /p) zijn de verhoudingen van de nassieke energie-
en wand en cap J & e 

absorptie coëfficiënten van lucht en wandmateriaal 

en van lucht en build-up cap materiaal 

{L/pK , en (L/pK , zijn de verhoudingen van de massieke stoppingpowers 

van wandmateriaal en lucht en van build-up cap 

materiaal en lucht 

k is een korrektie voor het steel effect voor de gebruikte 

veldgrootte 

k is een korrektie voor het effect van de centrale electrode op de 
ce r 

responsie van de kamer tijdens de calibratie 
Het produkt van de factoren p. bestaat uit: 

p -, korrektie voor het verschil in samenstelling tussen de 
"wall * 

ionisatiekamerwand en water en is gegeven door: 

., .wand . . .water ^ ,. . 
Pwall " a < L /*Wr ^en^wand + (1'a) 

p, is de displacementkorrektie factor die de verplaatsing van het 

effectieve centrum van de ionisatiekamer in rekening brengt. 

Daarbij wordt het verschil in ionisatie tussen de diepte van het 

effectief meetpunt en de diepte waar de dosis gespecificeerd 

wordt in rekening gebracht. Deze factor is een funktie van de 

fotonenergïe en de straal van de ionisatiekamer. 

p is de korrektie voor hec effect van de centrale electrode op de 
rce r 

responsie van de kamer gedurende de meting in het waterfantoom 



De volgende factoren p. worden in het NCS-protocol niet beschouwd: 

p is de korrektie voor het verschil in absorptie en verstrooing in 

de wand opgebouwd uit randaatrriaal en uit water en is gegeven 

door k „(water)/k „(wand) att ' att 

p is de korrektie voor de invloed van de steel op de meting in 

water. De invloed is tweeledig: -verhoging van het meetsignaal 

door verstrooing aan de steel (p ). -verlaging, van het 

signaal door de hoekafhankelijkheid van de ionisatiekamer, 

waardoor fotonen die door verstrooing uit de richting van de 

sceel komen een lager ionisatiestroom teweeg brengen (p . . ) 

Voor p ,. en k worden in de literatuur meerdere uitdrukkingen gebruikt. In 

bijlage 1 is een afleiding gegeven, en worden de verschillende factoren K t 

elkaar vergeleken. 

Bovenstaand formalisme berust op het feit dat de ionisatiekaaer voor hoog-

energetisch fotonen in een medium elektronen detecteert die zijn ontstaan in 

het medium. Een kleine korrektie is nodig voor elektronen die vanuit de 

kanervand konen. Voor 60Co straling is ook een ander formalisme aogelijk. Als 

namelijk bij de net ing in water ook de build-up cap geplaatst wordt, dan 

worden door de kamer net build-up cap de fotonen gedetecteerd. De dosis in 

water wordt dan gegeven door 

1,(4) - H ^ (1-g) (,„/,)££ Pi ,p 2 

met p' de displacementskorrektie voor de ionisatiekaaer met buiid-up cap en p 

een korrektie voor de verstoring van het stralingsveld door de kamer net 

build-up cap. Uit experimentele gegevens van Almond en kollega's blijkt dat 

voor *°Co gamma-straling p' ongeveer gelijk is aan de factor p. k (2). 

2.2 Bepaling van de intreedosis en de dosis oo diepte door in lucht net ing 

De bepaling van de dosis gebeurt in drie stappen: 

1- Bepaling van het luchtkerma in lucht K van de bundel op een vastgestelde 

plaats volgens: 

K - M N„ ïïk. IIku 3 
a K i i 
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raec rik. is hec produkc van korrektiefactoren voor de neting in lucht bij de 

gebruikerskvaliteic. De volgende factoren zijn anders dan in 2.1: 

k ,, korrektie voor het verschil in samenstelling tussen de 
wa 11 v 

ionisatiekaaerwand en lucht en is gegeven door (bij verwijderen 

van de build-up-cap): 

.u ,t . .wand . , slucht , ,. . 
kwall " ° (L/»lucht V ï « n d + ( l o ) 

k, is de displaceaentkorrektie factor. Deze factor wordt 

gereduceerd cot een korrektie voor de verplaatsing een gevolge 

van de dosisgradiënt. In lucht voor een redelijke afstand tussen 

kamer en bron is deze korrektie 1. 

k is de korrektie voor het effect van de centrale electrode op de 
ce 

responsie van de kamer voor de seeing in lucht. 

k is de korrektie voor het verschil in absorptie en verstrooing in 

de wand opgebouwd uit wandaateriaal en uit lucht en is gegeven 

door k ^ (lucht)/k _(wand) 
atc ' att% 

k is de korrektie voor de invloed van de steel op de nering in 

lucht. 

Als de calibratie-kwaliteit dezelfde is als de gtbruikerskwaliteit dan zullen 

de factoren k. en k. tegen elkaar wegvallen (behoudens de invloed van de 

build-up cap). 

2 - Gebruik gemeten of berekende backscatter factor B (verhoging van het 

luchtkerna door achter hec neetpunt een waterfantoom/mens te plaatsen) en 

bepaal het luchtkerna in water op een diepte d door het toepassen van een 

gemeten of berekende procentuele diepte dosiscurve FDD (d). 

3- Voer conversie van luchtkerna naar geabsorbeerde dosis uit door de 

toepassing van de factor F gegeven door verhouding van de massieke 

energie-absorptiecoefficienten voor water en lucht gemiddeld over het 

foton-energiespectrum bij intreding van het waterfantoom 

De geabsorbeerde dosis D(d) op diepte d is dan: 

D(d) - K B PDD(d) F U 
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waarbij de factor g verwaarloosd is, ondat deze erg klein is in het. laag en 

medium energie gebied. 

Voor brachytherapie worde door de Nederlandse Commissie voor 

Stralingsdosimetrie (NCS) in rapport A deze werkwijze aanbevolen (3). Bij 

brachytherapie wordt de factor fi PDD(d) F vervangen door de kerrektie voor 

verzwakking en verstrooiing in water S(d) die het verband geeft tussen het 

luchtkerma in lucht en in water op diepte d «aal F(d> de factor F bepaald voor 

het fotonenspectrum op diepte d. 

Voor de backscatterfactor E wordt meestal een waarde gebruikt, die het 

geaiddel.de is van een groot aantal experimentele gegevens zoals bijvoorbeeld 

gegeven zijn in referentie S. Recent zijn door Klevenhagen experimenten^, 

uitgevoerd, waarbij de nieuwe waarden berekend door Crosswendt set de Monte-

Carlo aethode ondersteund worden (4,5). Deze waarden verschillen tot 10% net 

waarden zoals gebruikt in het tot nu toe veel gehanteerde UUR Supplement 17 

(6). 

De procentuele diepte dosis curve kan bepaald worden met een ionisatiekamer. 

In protocollen zoals van het IAEA wordt daarom aanbevolen de PDD zelf te 

bepalen en gebruik te maken van literatuurgegevens voor de backscatter factor. 

Echter veel van de problemen die in de volgende paragrafen besproken worden 

zijn ook van belang voor deze relatieve aetingen. 

2.3 Meting van de geabsorbeerde dosis OP diepte d in water 

2.3.1 Ionometrische bepaling 

Bij de bepaling van de geabsorbeerde dosis om een bepaalde diepte kunnen drie 

stappen onderscheiden worden: 

* bepaal het meetsignaal op diepte d 

* corrigeer voor de verstoring van het primaire en secundaire stralingsveld 

door het inbrengen van de ionisatiekaner net de factoren lip. 

* pas de omrekeningsfactor F(d) toe 

De geabsorbeerde dosis op diepte d in water is dan 

D(d) - M NK nki F<d) ïïpj 5 

http://geaiddel.de
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waarbij g zoals gedefinieerd in formule 1 verwaarloosd is. De dosis op een 

willekeurige andere diepte x volgt voor beide methoden uit toepassing van de 

relatieve diepte dosis curve RDD(x) - PDD(x)/PDD(d). 

Voor de factoren F(d), uk. en Up, worden op dit moment een aantal formal ismen 

gebruikt: 

1 ICRU-formalisme (7) 

Door het ICRU wordt gesteld dat de dosis in water bepaald kan worden volgens 

D(d) - M NR
0V F(d) 6 

OV 
met N„ de luchtkerma-calibratiefactor voor de betreffende orthovoit-

water 
kwaliteit en F(d) - (u (E)/p) , met E is de gemiddelde fotonenergie van 

en air 

het fotonenspectrum op diepte d in water. Verder wordt aangenomen dat de 

verstoring van de dosis door de ionisatiekamer kleiner is dan 1%. als de 

afmetingen van de ionisatie* ̂ rer beperkt zijn. Dit formalisme houdt in dat met 

zo'n ionisatiekamer in water direkt het luchtkerma in water bepaald kan 

worden. Een eenvoudige factor is nodig om de geabsorbeerde dosis in water te 

berekenen. 

2 IAEA-formalisme (8) 

Door het IAEA wordt eenzelfde formalisme gehanteerd. Hierbij zijn de waarden 

van de gemiddelde massieke energie-absorptiecoëfficiënten aangepast. Deze zijn 

bepaald door de verhouding over het fotonenspectrum te middelen. Recentelijk 

hebben Seuntjes en kollega's met de resultaten van Monte-Carlo berekeningen de 

nieuwe waarden ondersteund (9). Een korrektie voor de verstoring van het 

stralingsveld door de ionisatiekamer is ingevoerd, de zogenaaiaue 

perturbatiekorrektie p . Op basis van referentie 10 zijn perturbaties van de 

meting in water tot 9% ingevoerd. Een extra korrektie k die de invloed op de 

meting in water door de verandering van de stralingskwaliteit geeft, waardoor 

bijvoorbeeld de calibratiefactor van de kamer moet worden aangepast, wordt 

ingevoerd. 

Dit formalisme geeft aan dat de ionisatiekamer het luchtkerma in water 

bepaalt behoudens een korrektie voor de verstoring van het kerraa door de 

ionisatiekamer zelf. 
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3 Mijnheer/Chin -formalisme (11) 

Om de dosis uingaande van een *°Co calibratie te bepalen is door Mijnheer en 

Chin het volgende formalisme opgesteld (op basis van het formalisme voor hoog-

energetische fotonen): 

D(d) - H N „ uk. (L/p)?anJ* (p / p ) V a t * r p , 7 
K ï v 'r'lucht x,en'r/wand rrepl 

met (L/p). . is de verhouding van de gemiddelde restricted collision 

scopplngpover voor wand en lucht en p . is de replacement korrektiefactor, 

die de invloed weergeeft van de vervanging van water door kamermateriaal en de 

luchtholte. In deze vergelijking wordt verondersteld dat de energie-

afhankelijkheid van de ionisatriekamer volledig wordt beschreven door' 
VATld Wflt&lT 

(L//>), , ̂  en (ii //>) . Verder wordt verondersteld dat alle ionen worden % 'r'lucht Vfen'^'wand 

vrijgemaakt door elektronen ontstaan in de kamerwand. In dit formalisme worden 

de eigenschappen van de ionisatiekamer meegenomen. Duidelijk verschil net de 

twee vorige forma listien is dat elektronenprocessen invloed op de metingen 

wordt toegedacht. 

4 Uitgebreide formalisme op basis van het formalisme voor hoog-energetische 

fotonen 

In dit rapport wordt op basis van de gedachte van Mijnheer en Chin een 

vollediger formalisme voorgesteld. De geabsorbeerde dosis in water wordt 

gegeven door 

0(d) - M NK nki nPi (aw a n d(L/ , )^ t <Men//>Cf 

. . .water ^ ,, . .water, . , . o 
cav en lucht water ' r lucht water wand cav 

met a . het aantal ionen ontstaan door elektronen vrijgemaakt in de wand, 

Q het aantal 'onen dat is vrijgemaakt door elektronen ontstaan in de cav 
luchtholte en a het aantal ionen vrijgemaakt door elektronen afkomstig 

V a LC 17 

uit het water rond de ionisatiekaaer. Voor laag- en mediuii-energetische 

fotonen is de wanddikte van de ionisatiekamer zo groot dat elektronen van 

buiten de kamer niet door de wand dringen zodat a op nul gesteld mag 

worden. De korrektief accoren lip, bestaan uit p., de korrektie voor 

displacement, p . , de korrektie voor vervanging van water door lucht 
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terplaatse van de luchtho l te , p {centrale e lektrode) , p __ en p _. Deze 
rce att * st 

vergelijking kan ddn geschreven worden in de vorm zoals door het IAEA en de 

1CRU wordt gebruikt volgens 

D(d) - H N K nk. n P i K d.. n/P) l u c l l c * 

met K - a ( L / , ) ^ t <»•„/,) J ^ ' + (1-o) e n " ~ «wand^wand* »cav> " 

In feite wordt in het uitgebreide formalisme behalve een aantal extra 

korrektiefactoren ook een korrektie voor de bijdrage aan het meetsignaal 

vanuit de luchtholte in rekening gebracht. 

Als de eerste twee formal ismen vergeleken worden met de laatste twee dan valt 

de rol van de verzwakking in de wand op. Als bij de gebruikte kwaliteit in 

lucht gecalibreerd wordt en vervolgens de kamer in water gebruikt wordt, is de 

rol van de kamerwand veranderd. In lucht wordt de invloed van de kamerwand 

beschreven door k . In water is die invloed gegeven door p , die vaak op 1 

gesteld wordt. Dit leidt tot de conclusie dat in de eerste twee fonnalismen 

wordt de kamerwand niet juist in rekening wordt gebracht. Bij het IAEA-

forroalisrae is het mogelijk dat een en ander wordt verrekend in de algemene 

korrektiefactor p . Verduidelijkend werkt dit echter niet. 

2.3.2 Calorimetrische bepaling 

Om de problemen met de invloed van de ionisatiekamer op de meting te 

vermijden wordt gedacht aan een methode om direct de geabsorbeerde energie in 

water te bepalen. Daarom is de watercalorimeter ontwikkeld. De geabsorbeerde 

energie wordt bepaald door de temperatuurstijging ten gevolge van de 

bestraling te meten. Deze stijging wordt gemeten met thermistors. Domen heeft 

bepaald dat een nauwkeurigheid van 1% haalbaar is (12). Een belangrijk 

probleem bij deze methode is het warmte - e f fee t van exotherme reacties in het 

water. Voorlopig worden deze op (3,5 +/- 1,5)% geschat. 
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2.4 Vergelliking van de methoden 

Uit experinenten van Kubo en Hattson blijkt een verhouding van 1,04 tot 1,07 

tussen watercaloriraetrie en ionome tri e (gebruikmakend van de verhouding van de 

massieke energie-absorptiecoëfficiënten van de IAEA) (13,14). Seuntjes en 

kollega's vonden een verhouding van 1,10 (15). Na toepassing van de korrektie 

voor het warmte-effect bij de calorimeter (exotherme reacties geven een 

overschatting van de temperatuur dus van de geabsorbeerde energie) wordt een 

verhouding van 1,02 tot 1,06 gevonden (16). Tussen het ICRU en het IAEA 

fornalismen bestaan verschillen tor 12% voor één type kaaer (11). Bij netingen 

net verschillende ionisaciekamers volgens het ICRU formalisme worden 

verschillen tot 7,5% gevonden. Voor ionisatiekamers die niet aan de maximale 

afmetingen gesteld door het ICRU voldeden zijn verschillen oplopend tot 40% 

gevonden (11). 

In de literatuur zijn geen gegevens bekend over de vergelijking van de directe 

meting van de geabsorbeerde dosis in water en de bepaling van de dosis door 

het bepalen van de intree-dosis voor fotonenergieën beneden 1 MeV. Over het 

algemeen wordt aangenomen dat voor laag-energetische fotonen de onzekerheid in 

de factoren p. zo is toegenomen dat de methode door bepaling van de intree-

dosis preveleert. 

Voor brachytherapie zijn gegevens bekend over de vergelijking van metingen in 

lucht en in water (17,18). Voor 193Ir is binnen 1% overeenkomst gevonden. 
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3 ONDERZOEKSVELDEN 

3.1 Doelstellingen en randvoorwaarden voor verder onderzoek 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de problemen bij de dosisbepaling bij laag-

en medium energetische fotonen uiteengezet. In dit hoofdstuk wordt besproken 

hoe deze problemen onderzocht kunnen worden om tot een oplossing te komen. In 

feite gaat het daarbij om drie methoden: calorimetrisch, ionometrisch in lucht 

en ionometrisch in water. In dit rapport zal verder niet in gegaan worden op 

de calorimetrische methode omdat hiervoor de expertise op het RIVM ontbreekt. 

Vel is verder onderzoek naar deze methode nodig, ondermeer om het warmte-

effect beter te bepalen. Gestretfd wordt om dit in samenwerking op te lossen. 

De vergelijking van de twee iororaetrische methoden behelst het rekenkundig en 

het meetkundig bepalen van de dosis op diepte. De backscatter factoren 

berekend door Grosswendt en kollega's lijken voldoende betrouwbaar. Het 

berekenen van diepte-dosiskurven omvat geen ingewikkelder rekenkundige 

problemen 20dat goede hoop bestaat dat dit ook mogelijk is. Dan bestaan alleen 

nog problemen bij de experimentele methode. De vraag is of deze opgelost 

moeten worden als het mogelijk is om de dosis te berekenen. Metingen 

zijn echter de basis waarop in de praktijk de dosis bepaald wordt, omdat dan 

bundelparameters niet volledig bekend zijn, verschillen in de geometrie kunnen 

optreden, etc. Dus de berekeningen dienen alleen om eenmalig de meetkundige 

methode te testen. 

Het meten van de dosis op diepte kan op grond van een aantal formal ismen. Als 

uitgangspunt voor het onderzoek wordt uitgegaan van het formalisme op basis 

van een calibratie bij 60Co gamma-straling. Als eerste moet daarom een 

formalisme opgesteld worden waarmee de energie-afhankelijkheid van 

ionisatiekamers in lucht verklaard kan worden, zodat zekerheid bestaat dat het 

formalisme voor lagere foton-energieën werkt. Vervolgens moeten de 

korrektiefactoren die nodig zijn voor de in water meting bepaald worden. Dit 

is onafhankelijk van welk formalisme gekozen wordt. Uiteindelijk moeten de 

berekeningen kloppen met de metingen van de dosis in water. Dit onderzoek moet 

uitgevoerd worden aan een beperkt aantal typen ionisatiekamers. Vooral de 

ionisatiekamers die in de praktijk gebruikt worden, zoals de NE 2561 en de NE 

2571 zijn belangrijk. 
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3.2 Energieresponsie van ionisatiekamers 

Uitgaande van een calibratie bij SDCo gamma-straling, zal in het formalisme om 

de geabsorbeerde dosis te bepalen, de energie-afhankelijkheid van de 

ionisatiekamer in rekening gebracht moeten worden. 

Uitgaande van het Mijnheer en Chin formalisme, is de energie-afhankelijkheid 

in lucht R(E) gegeven door 

In lucht kan p , beschouwd worden als een set van korrektiefactoren .. rrepl * 

gelijkwaardig aan k. voor 60Co. 

Volgens het uitgebreide formalisme kan de energie-afhankelijkheid beschreven 

worden door 

R{E) - Uk. lik" (E) K(E) 10 

met K(E) - (l-o (E)} (L(E)/p)Vanf* (M (E)/» 1"*^ + a (E) en ük"(E) de 
cav* * lucht en wand cav* ' i^ 

korrektiefactoren bij energie E in lucht. 

In bovenstaande vergelijkingen is uitgegaan van een kamer gemaakt van één 

materiaal. Een aantal veel gebruikte ionisatiekamers heeft echter een wand 

gemaakt van grafiet en een centrale electrode gemaakt van aluninium. Hiervoor 

kan gecorrigeerd worden volgens 

k (E) - a J(a . + a ) R ,{E) + o /(a . + a ) R (E) 11 
ce ' wand wand ce wand ce wand ce' ce 

waarbij R de responsie in lucht is van de ionisatiekamer volledig gemaakt 

van het wandmateriaal en R de responsie in lucht is van de ionisatiekamer 

volledig gemaakt van centrale-elektrode materiaal. In eerste benadering kan 

voor de verhouding van o ./er de verhouding van de oppervlakte van de wand 

(aan de zijde van de luchtholte) en de oppervlakte van de centrale elektrode 

genomen worden. Daarbij wordt aangenomen dat de verhouding van deze twee 

factoren onafhankelijk is van de fotonenergle. 

De verklaring van de responsie van ionisatiekamers wordt bemoeilijkt door de 

grootte van de factoren er. Daarom wordt voorgesteld om drie typen kamers te 

onderzoeken: 
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1- ionisatiekameis gsiasakt van lucht-equivalent C552 plastic (ontwikkeld door 

Shonka). Voor die type geldt dat binnen circa 0,1% de stopping power en de 

energie-absorptiecoëfficiënt over een groot energiegebied net de 

coëfficiënten van lucht overeenkomen. De energiereponsie volgens het 

Mijnheer en Chin formalisme en volgens het uitgebreide formalisme wordt 

gegeven door; 

R(E) - k k kU kU 12 
att st act se 

2- ionisatiekaniers gemaakt van een materiaal waarvan de stoppingpower en de 

energie-absorptiecoefficient duidelijk van lucht verschillen. Voorgesteld 

wordt een ionisatiekamer gemaakt van grafiet. 

3- ionisatiekamers waarvan de eigenschappen van de centrale elektrode en de 

kamerwand van elkaar verschillen. Voorgesteld worden ionisatiekamers met 

een wand gemaakt van grafiet en een centrale elektrode genaakt van 

aluminium. 

Uit de type 1 kamers kan de methode om de verzwakking in de wand en de 

steelkorrektie te bepalen getest worden. Met de type 2 kamer kan de methode on 

a te bepalen gecontroleerd en eventueel aangepast worden. En met het 

laatste type kan de korrektie voor de invloed van de centrale elektrode 

bepaald worden. 

De korrektie voor verzwakking in de wand kan berekend worden «et behulp van de 

raonte-carlo methode, door de verhouding van het luchtkerma in lucht in 

aanwezigheid en in afwezigheid van het kamerraateriaal te bepalen. 

De steelkorrektie wordt doorgaans bepaald door de signaalverhouding van de 

meting met en zonder dummysteel te bepalen. Deze dummysteel wordt aan de 

tegenoverliggende zijde van de echte steel geplaatst. 
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3.3 Verstoring van het stralingsveld door de ionis?t*ekamer 

Over het algemeen wordt de verstoring van de meting In water net een 

ionisatiekamer in de literatuur beschreven door drie termen: 

1- Replacement: Door het plaatsen van de kamer vordt water vervangen door 

lucht en kame materiaal. Hierdoor ontstaat een ander 

verzwakkingspatroon ten opzichte van de situatie zonder 

ionisatiekamer in het water 

2- Displacement: Doordat in het meetvolume van de ionisatiekaner de 

elektronenproduktie niet konstant is en/of geen isotrope 

hoekverdeling heeft kan de plaats waar gemiddeld de 

elektronen worden geproduceerd verschillen van het 

geometrisch centrum van de ionisatiekaner. Het meetpunt van 

de ionisatiekamer is dan verschoven ten opzichte van dit 

centrun. 

3- Perturbatie: De vervanging van water door lucht en kamernateriaal heeft 

niet alleen een directe verandering van de geabsorbeerde 

dosis in water terplaatse van de kamer tot gevolg maar ook 

een indirecte verandering. Door de verstoring van het 

verzwakkingspatrcon door het inbrengen van de kamer wordt de 

dosis buiten de leaner beïnvloed. De straling die vanuit dit 

gebied opnieuw de kamer intreedt veroorzaakt een veranderde 

energie-afgifte. Dit effect is dus een tweede en hogere orde 

effect. 

Het produkt van deze factoren is de verstoring. Dit onderzoek heeft tot doel 

deze factor te bepalen. Om de werking van de korrektiefactoren te 

verduidelijken worden de volgende gevallen beschouwd (voor het gemak wordt 

uitgegaan van een calibratie bij de kwaliteit OV): 

1 Stel de kanerwand is genaakt van water. Vat is nu de invloed van variatie 

van de wanddikte; 

De reading M in water is onafhankelijk van de dikte r van de wand, zo ook 

de steelkorrekties en de kwallteitskorrektie. Er moet dus gelden: 

OV 
Nk (r) kattCr) W r ) V r ) V r ) Prepl<r) " konstant 
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waarbij p (r) de perturbacie factor en p de displacement factor is. De 
P g 

calibratiefactor verandert doordat de verstrooing en absorptie in de wand 
gegeven door kn afhankelijk is van de wanddikte. De kor rekt ie p brengt 

are att 

het verschil in effectieve verzwakking tussen wand en water in rekening en 

is dus één. De perturbatie van het veld wordt alleen beinvloed door de 

grootte van de luchtholte, net als de overgebleven factoren. Het probleem 

wordt volledie beschreven door k 
ö a t t 

2 S t e l de wand is gemaakt van lucht. Wat i s nu de invloed van v a r i a t i e van de 

wanddikte: 

De calibratiefactor en k (r) ziin konstant (k (r) - 1). De factor 
att att 

Patt(r) is gelijk aan katt_(water .r)/katt(lucht ,r) - katc(water,r). De 
factor p i(r) is onafhankelijk van r en is in feite een uitbreiding van rrepl J ö 

p t(
r) over het luchtvolume met straal R. Dus p rf.(r) P •• wordt gegeven 

door k (water,R+r). De middelingskorrektie is opnieuw onafhankelijk van 
att 

de wanddikte uitgaande van de situatie met voldoende build-up in de 

kamerwand. De factor p wordt wel beïnvloed door de wanddikte. De 

verstoring als funktie van de wanddikte wordt dan volledig beschreven door 

k _ (water,R+r) p (r) - konstant 
att p 

3 Stel dat de wand gemaakt is van materiaal m, verschillend van lucht en 

water. Wat is nu de invloed van variatie van de wanddikte: 
OV 

De calibratiefactor N, (r) varieert volgens k (wand.r). De factor p . 
k ü att repl 

wordt gegeven door k (water,R) en p ^(r) - k (water,r)/k (wand,r). 
att att act act 

De perturbatie factor p ïs opgebouwd uit een factor die de verstoring door 

de trilholte beschrijft en de factor die de verstoring door de kamerwand 

geeft. De middelingsfactor is onafhankelijk van de dikte van de kamerwand. 

De conclusies die uit deze v> jrbeelden volgen zijn: 

- de factoren k , p en p , kunnen weergegeven worden 
act' ratt rrepl b & 

door k (watertR+r) die onafhankelijk is van het materiaal waarvan de wand 
att J 

gemaakt is. 

- de factor p (R) is onafhankelijk van de wanddikte bij voldoende build-up 

- de perturbatiefactor p is afhankelijk van de grootte van de luchtholte, het 

materiaal en de dikte van de wand. 
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Om de invloed van de grootte van de ionisatiekamer te bepalen kan gewerkt 

worden net perturbatie-kaners. Die 2ijn ionisatiekaners die dezelfde opbouw 

hebben net verschillend volune. Voorgesteld wordt on met zulke kamers de 

energie-afhankelijkheid en de "diepte in water"-afhankelijkheid van de 

combinatie van de perturbatie en de displacement korrektie te bepalen. De 

displacement korrektie kan op een onafhankelijke wijze worden uitgerekend met 

behulp van de methode van Kondo en Randolph (19,20). De factor k (water,R+r) 

kan berekend worden met behulp van de Monte-Carlo techniek. 

3.6 Invloed van de steel 

In 2.1 is de invloed van de steel op de geabsorbeerde dosis in water meting 

besproken. Deze factor kan vrij eenvoudig bepaald worden door het plaatsen van 

een dummy steel met dezelfde eigenschappen als de echte steel. De verhouding 

van het signaal met en zonder dummysteel is de steelkorrektie. 

Geopperd wordt dat de hoekafhankelijkheid van de ionisatiekaner van belang kan 

zijn voor de meting in water. Voorlopig wordt verondersteld dat de steel die 

hoekafhankelijkheid bepaalt. On deze veronderstelling te onderbouwen lijkt 

berekening van de invloed van de hoekafhankelijkheid van belang. Uit eerste 

berekeningen uitgevoerd door Seuntjes blijkt een verlaging van het signaal 

door de steel van 5-7% voor een NE 2571 ionisatiekamer. Uit eerste metingen 

van het steel effect blijkt een verlaging van het neetsignaal door het 

plaatsen van een dummysteel van circa 3% in water voor een NE 2561 kamer. 
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3.5 VermeliIking van de methode in lucht en in water 

De recent berekende en gemeten backseatter factoren lijken goed overeten te 

konen. Hetzelfde zou ook kunnen gelden voor de diepte-dosiscurven. De nog uit 

te rekenen curven kunnen gebruikt worden voor de dosisbepaling volgens de 

methode met behulp van de bepaling van de intreedosis. Deze berekende dosis 

zou overeen moeten komen met de geabsorbeerde dosis bepaald door de meting in 

water met een ionisatiekamer. Op deze manier is het mogelijk om te bepalen of 

alle korrektiefactoren juist bepaald zijn. Daarbij lijkt een vergelijking van 

berekende en gemeten dieptedosis curven noodzakelijk. Dit geeft informatie 

over de diepte-afhankelijkheid van een aantal korrektiefactoren. 
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4 CONCLUSIE 

In dit rapport zijn de methoden gebruikelijk on de geabsorbeerde dosis in 

water te bepalen uiteengezet. Uit een literatuurstudie is gebleken dat nog 

geen overeenkomst bestaat tussen de besproken nethoden in het laag- en aedium-

energiegebied. Daaroa wordt voorgesteld verder onderzoek te verrichten naar de 

invloed van het ionisatiekaner-voluae, de hoekafhankelijkheid en de 

energie afhankelijkheid van een ionisatiekaner. De waarden van de 

korrektiefactcren zullen worden gebruikt on de verschillende nethoden te 

vergelijken en te konen tot een nieuwe 'code of practice'. 

*-
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B1JLAGE 1 AFLEIDING VAN k EN p , , 
m *wall 

De ui tdrukking waaruit k en p , , berekend worden z i jn verschi l lend voor de 

ve rsch i l l ende protocollen (1 ,8 ,11) . In 2.1 worden de uitdrukkingen van de NCS 

en het AAPM protocol gegeven. In deze b i j l a g e wordt een a f le id ing gegeven 

waaruit de formulering voor k van het IAEA vo lg t . Voor p , , wordt een andere 

formulering gevonden. Deze af leidingen z i jn gebaseerd op re fe ren t i e 22. 

Bij de c a l i b r a t i e v r i j in lucht voor 60Co s t r a l i n g wordt gebruik gemaakt van 

een bui ld-up cap. Dit i s nodig om elektronen-evenwicht t e bewerkstel l igen. Dit 

betekent dat a l l e elektronen vrijgemaakt worden in de kanerwand of de bui l -up 

cap: De kamer roet cap i s een "fotonen de tec tor" . Bij de meting van de 

geabsorbeerde dosis in water voor hoog-energetische fotonen wordt de b u i l d u p 

cap verwijderd. Een groot gedeelte van de elektronen wordt vrijgemaakt in 

water. Om de ca l ib ra t i e fac to r voor deze meting te kunnen gebruiken moet van 

zowel de c a l i b r a t i e a l s de meting in water een elektronenbeschouwing gedaan 

worden: 

- b i j de c a l i b r a t i e wordt een gedeel te van de elektronen vrijgemaakt in de 

bui ld-up cap, die n ie t dezelfde eigenschappen hoeft t e hebben a l s water. 

- h e t aan ta l elektronen vrijgemaakt in de wand i s t i jdens de c a l i b r a t i e n i e t 

he tze l fde a ls t i jdens de meting. Ook de eigenschappen van wand en water 

hoeven n ie t hetzelfde te z i jn . 

Uitgangspunt voor de af le iding 5s de energieafgi f te in de luch tho l t e : 

1- I o n i s a t i e J , , _ door elektronen u i t de wand, kamer i s gep laa t s t in 
lucht ° r 

materiaal JD. 
energieafgif te in ho l te - J , . _ U/e - D . (L/o) , -& e lucht ' wsnd ' wand 

^ .. . . l u c h t . . .wand 
Dn <L/p)wand <»•*''>* 

2- I on i s a t i e J.. . door elektronen u i t de build-up cap, kamer is geplaa ts t in 

m a t e r i a a l n . 

enertieafgifte in holte - Ĵ  . M/e - D (L/p) ~ ö ° lucht ' cap ' r cap 

_ /T . .lucht , . vCap 
D (L/p) (ji /p) r 

n '^ cap N^en' m 



3- Ionisatie J. . door elektronen uit de materiaal m. kamer is geplaatst in lucht ° r 

materiaal m. 

energie afgifte in holce - J, . W/e - D (L/p) 

De volgende twee situaties worden beschouwd: 

1- De build-up cap is geplaatst, het materiaal a is lucht en een fraktie a van 

de ionisatie in de luchtholte zijn het gevolg van elektronen uit de wand en 

(1-a) is afkomstig uit de build-up cap. Aangenomen wordt dat geen ionen 

door elektronen ontstaan die in lucht zijn vrijgemaakt. Voor *°Co ganma-

straling is deze aanname gerechtvaardigd. Dan is de energieafgifte in de 

holte bepaald volgens 1 en 2 gelijk aan: 

i nv r» ( /i / vlucht. . .wand .. . . .lucht, . .cap , J-i t.- w/e " D. , fa (L/p) . (/i /p), . + (l-o) (L/p) (fi /p). r. fcl lucht ' lucht1 x ' r wand ren'r lucht ' v ' r cap *'en' lucht* 

- D. . k net 
lucht m 

, ., . .lucht. , .wand ... . ,T . .lucht. , *cap 
k - a (L/p) , (M /p). . + (l-o) (L/p) (p _/p)t v_ 
m v "'wand ^en" lucht * ' ' c a p 'eirr 'lucht 

2- De build-up cap is niet geplaatst, het materiaal n is water en een fraktie 

0 van de ionisatie* in de luchtholte zijn het gevolg van elektronen uit de 

wand en (1-/6) is afkomstig uit het water. Dan is de energieafgifte in de 

holte volgend uit 1 en 3 gelijk aan: 

J. _ W/e - D r \fi (L/p)luC^(^ /p)Vaf + (l-« (L/p)lu!hC] -lucht ' water '̂  , r wand 'en'r water 'waterJ 

.. ... .lucht.., .. . .water - > .wand . ,. fl. , D (L/p) lp (L/p) . (u /p) + (l-o)] waterv '^'vater' '^ wand x*en'^ water y ' 

^ ., , .lucht -1 
water water rwall 

ta ri , Nwater , . .wand ^ ,, AN,-1 
Pwall" I' < L"\»nd « " « / ' W r * ( l-»' 

Voor de meting van 60Co in lucht geldt dat D, , ̂  - MN - J. , W/e k dus 
° ° lucht c lucht ' m 
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D - M N (L//oYaCÜr P „ k 
water c ' ' lucht Hw.-ill m 

In 1978 is na een korte d i scuss ie duidel i jk geworden dat de a f l e id ing zoals 

hierboven gegeven is de j u i s t e i s (23k24). Wel b l i j k t da t tussen de 

verschi l lende uitdrukkingen geen noemenswaardige numerieke ve r sch i l l en 

gevonden kunnen worden. 


