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Abstract
106Ru AND 125I RADIATION DOSERATE GAUGE

Pulse count rate from plastic scinti l lator is a measure of the doserate. Low dead
time of measuring channel and digital processing of measuring head signal with compen-
sation of dead time enables correct registration of very high pulse count rate. The radiation
source is set with an accuracy not worse than 0.1 mm in relation to the scintillator, and the
movement of the source in horizontal and vertical direction is done with the accuracy
0.01 mm. Additionally the gauge permits to measure the source activity and to check the
uniform distribution of the radioactive material on the source surface. Random error due to
pulse count rate fluctuation is neglegible. The error due to instability of PMT gain is
approx. 1.5% for 106Ru and 5% for dla 125I.
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1. WPROWADZENIE

Leczenie nowotworów oka przeprowadzane jest przez naświetlenie
nowotworu promieniowaniem jonizującym 10"Ru lub 125j Wymaganą
dawkę do wyleczenia nowotworu uzyskuje się przez odpowiedni czas na-
promieniowania nowotworu do czego konieczna jest znajomość mocy daw-
ki. Prezentowany miernik w pierwotnej wersji pozwalał na pomiar mocy
dawki tylko promieniowania 106RU; a pO modyfikacji umożliwia też szybki
pomiar mocy dawki promieniowania 125j

Jako detektor promieniowania wykorzystano detektor plastykowy [1-3],
który daje się łatwo obrabiać mechanicznie do małych rozmiarów zapew-
niając dobrą rozdzielczość pomiaru mocy dawki oraz zadawalającą wydaj-
ność detekcji obu wyżej wymienionych rodzajów promieniowania. Kalibra-
cja miernika mocy dawki w funkcji odległości od źródła pozwala lekarzowi
na określenie wymaganej dawki wewnątrz oka gdzie znajduje się nowotwór.

2. ZASADA DZIAŁANIA MIERNIKA

Zasadę działania miernika ilustruje schemat funkcjonalny przedsta-
wiony na rys. l, zaś rozwiązanie konstrukcyjne głowicy pomiarowej ukazuje
rys. 2. Badane źródło promieniowania umieszczone jest w naczyniu z wodą,
która imituje tkankę oka. W przestrzeni ponad źródłem znajduje się scyn-
tylator plastykowy w kształcie cylindra o wymiarach 02x2 mm pełniący rolę
detektora promieniowania. Jest on sprzężony za pomocą światłowodu, w
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Rys. 1. Schemat funkcjonalny miernika do pomiaru mocy dawki promieniowania l^Ru
oraz '25j w środowisku wodnym: SP - stolik pomiarowy z naczyniem wypełnionym
wodaj ZP - badane źródło; SS - sonda scyntylacyjna ze scyntylatorem plastykowym o
wymiarach (}>2x2 mm; FD - dioda świetlna; GI - generator impulsów; A l , A2 - szybki
wzmacniacz impulsów; El - dyskryminator impulsów toru pomiarowego; E2, E3 - dys-
kryminatory impulsów diody świetlnej (tor regulacji wzmocnienia); uP - układ mikropro-
cesorowy; RS - łącze szeregowe; ZWN - zasilacz wysokiego napięcia; ZNN - zasilacz
niskiego napięcia; DAĆ - przetwornik cyfrowo-analogowy.

Rys. 2. Głowica pomiarowa miernika mocy dawki MAD-2000: l - pokrętło szybkiego
ruchu pionowego sondy scyntalacyjnej w granicach 0-250 mm; 2 - śruba precyzyjnego
przesuwu pionowego stolika pomiarowego (kuwety) 0-40 mm; 3 - śruba precyzyjnego
przesuwu stolika pomiarowego (kuwety) 0-25 mm; 4 - ogranicznik dolnego położenia
sondy scyntylacyjnej; 5 - ogranicznik górnego położenia sondy scyntylacyjnej; 6 - zacisk
położenia sondy scyntylacyjnej; 7 - pokrętło precyzyjnego ustawienia sondy scyntylacyj-
nej.

506



kształcie ściętego stożka, z fotopowielaczem. Impulsy na wyjściu fotopo-
wielacza po wzmocnieniu i dyskryminacji podawane są do układu mikro-
procesorowego, gdzie są zliczane. Na tej podstawie wyliczana jest moc
dawki promieniowania. Zmiany wzmocnienia fotopowielacza kompenso-
wane są układem regulacji wzmocnienia fotopowielacza. Impulsy światła
diody świetlnej sprzężonej optycznie z fotopowielaczem służą jako wzo-
rzec odniesienia. Wzmocnienie fotopowielacza regulowane jest automa-
tycznie przez układ mikroprocesorowy, przez zmianę wysokiego napięcia
fotopowielacza, za pośrednictwem przetwornika cyfrowo-analogowego. Progi
dyskryminacji E2 i E3 pozwalają na wyznaczenia właściwego napięcia foto-
powielacza. Napięcie fotopowielacza regulowane jest skokowo co 2 V.

Naczynie z wodą i znajdującym się w jego wnętrzu badanym źró-
dłem umieszczone jest na stoliku pomiarowym przesuwanym za pomocą
ręcznych napędów mikrometrycznych w płaszczyźnie horyzontalnej i pio-
nowej z dokładnością 0,01 mm oraz obracanym wokół osi pionowej. Źró-
dło mocowane jest w uchwycie 'wsporniku) zapewniającymi powtarzal-
ność ustawienia źródła w stosunku do scyntylatora z dokładnością nie
gorszą niż 0,1 mm.

3. POMIARY I KALIBRACJA MIERNIKA

Na rys. 3 przedstawiono widmo promieniowania ii oraz
gdy obudowa detektora dotyka powierzchni źródła w wodzie. W pomia-
rach promieniowania ^^Ru wykorzystano źródła produkcji Bebig GMBH
w kształcie czaszy o średnicy 15,5 i 20 mm oraz o promieniu krzywizny
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Rys. 3. Widmo różniczkowe promieniowania 'O^Ru w wodzie w odległości 1,4 mm (gó-
ra) oraz '25j w odległości 2,2 mm (dół) środka scyntylatora od powierzchni źródła. Próg
dyskryminacji impulsów odpowiada 28 i 34 kanałowi odpowiednio dla "-'"Ru i '^I.
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czaszy 12 mm. W pomiarach promieniowania 125j wykorzystano źródło
składające się z 8 ziaren 125I o wymiarach (J)0,5x5 mm umieszczonych na
wklęsłej powierzchni czaszy o średnicy 20 mm. W przypadku źródła
10"Ru próg dyskryminacji impulsów znajduje się nisko w stosunku do
amplitudy impulsów, co daje dobrą stabilność pomiaru. W przypadku źró-
dła 125j pr5g dyskryminacji znajduje się na stromej części widma, co po-
woduje większy błąd pomiaru. Skok napięcia fotopowielacza o 2 V odpo-
wiada zmianie szybkości liczenia 1,4% w pierwszym i 5% w drugim
przypadku.

Oczekuje się, że ładunek (średni prąd) niesiony przez impulsy scyn-
tylacji jest proporcjonalny do światła scyntylacji w wyniku zaabsorbowa-
nia w scyntylatorze określonej mocy dawki (energii). Celem sprawdzenia
czy istnieje proporcjonalność pomiędzy prądem niesionym przez impulsy
analogowe a szybkością liczenia impulsów dokonano pomiaru obu tych
wielkości. Do wyjścia wzmacniacza A2 na rys. l podłączono integrator
impulsów, na wyjściu którego mierzono napięcie proporcjonalne do prądu
impulsów analogowych, oraz dokonywano pomiarów szybkości liczenia
impulsów na wyjściu dyskryminatora impulsów w funkcji odległości
scyntylatora od źródła. Na rys. 4. przedstawiono wyniki jednego z pomia-
rów dla promieniowania łOoRii oraz ^5j Czas martwy toru pomiarowego
kompensowany jest wg znanej zależności [4]:

r=rm/(l-trm)
gdzie: r - skompensowana szybkość liczenia impulsów, rm - zmierzona
szybkość liczenia impulsów, T - czas martwy toru pomiarowego.
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Rys. 4. Względna szybkość liczenia impulsów (linia ciągła) i względny średni prąd impul-
sów analogowych (o) w funkcji odległości środka scyntylatora od powierzchni źródła
106Ru (góra) oraz źródła 125I (dół).
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Analiza szeregu pomiarów wskazuje że szybkość liczenia impulsów i
prąd impulsów analogowych w funkcji odległości od źródła 106RU mają
taki sam przebieg w zakresie do odległości 10,4 mm od źródła z błędem
nie większym niż 5%. Dla większych odległości różnica pomiędzy szyb-
kością liczenia impulsów a prądem przekracza 10%. Przyczyną rozbieżno-
ści pomiędzy prądem a szybkością liczenia jest zmiana kształtu widma, co
stwierdzono dokonując pomiaru widma przy dużych odległościach detek-
tora od źródła. W przypadku promieniowania 125j prą(j impulsów analo-
gowych jest wyższy o 8% niż szybkość liczenia impulsów w zakresie do
20 mm odległości od powierzchni źródła. Jedną z przyczyn są impulsy od
scyntylacji wzbudzonych w światłowodzie o amplitudzie impulsów niższej
od progu dyskryminacji, które nie są zliczane przez licznik impulsów, a
które niosą z sobą ładunek elektryczny (szybkość liczenia impulsów
wzbudzonych w światłowodzie w funkcji odległości od źródła zmienia się
wolniej niż szybkość liczenia impulsów od scyntylacji w scyntylatorze).
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Rys. 5. Względna zmiana szybkości liczenia impulsów (linia ciągła) oraz względna zmia-
na mocy dawki (o) w funkcji odległości detektora od źródła ^"Ru (góra) o średnicy 15,5
mm, oraz '25{ (dój).

Moc dawki i szybkość liczenia impulsów dla promieniowania
oraz 125j w funkcji odległości od źródła dla jednego z pomiarów przed-
stawiono na rys. 5. Analiza danych pomiarowych wskazuje, że moc dawki
promieniowania 10ÓRU w funkcji odległości, zależnie od typu źródła, jest
średnio o 8-17% wyższa niż szybkość liczenia impulsów w zakresie do 8
mm od źródła. W przypadku promieniowania ^5j różnica pomiędzy
względną mocą dawki a względną szybkością liczenia impulsów nie prze-
kracza 10% dla odległości do 12,5 mm od źródła. Dla większych odległo-
ści szybkość liczenia impulsów w stosunku do mocy dawki wzrasta i do-
chodzi do ok. 30% przy odległości 20 mm od źródła. Rozbieżności te
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tłumaczyć można innymi wymiarami detektorów użytych do kalibracji
mocy dawki niż wymiary scyntylatora 02x2 mm w mierniku. Błąd mocy
dawki wynikający z tego i wcześniej wymienionych powodów jest kom-
pensowany przez przetwarzanie danych pomiarowych wg zależności:

D = Do kz = no kd kz [mGy/min]
gdzie: D0 - moc dawki, gdy sonda dotyka powierzchni; n0 - szybkość
liczenia impulsów, gdy sonda dotyka powierzchni źródła; kd - współczyn-
nik kalibracji; k^ = a2x

z +a,x + ao - współczynnik uwzględniający różnicę
pomiędzy szybkością liczenia impulsów a mocą dawki, x = n? / n ( ); nz -
szybkość liczenia impulsów przy odległości (z) od źródła.

4. WNIOSKI

Pomiędzy szybkością liczenia impulsów w funkcji odległości od źró-
dła a prądem (ładunkiem) impulsów analogowych pochodzących od scyn-
tylacji scyntylatora plastykowego istnieje liniowa zależność z błędem nie
przekraczającym 5% dla promieniowania 10"Ru oraz 8% dla promieniowa-
nia 125j5 dla odległości od źródła dla jakiej mogą one być wykorzystane w
praktycznych zastosowaniach. Pomiary porównawcze mocy dawki i szybko-
ści liczenia impulsów wskazuj ą również na różnice wskazań 8-17% dla źró-
deł lO^Ru oraz ok 30% dla 125j_ Zastosowane przetwarzanie (cyfrowe)
szybkości liczenia impulsów rejestrowanej przez głowicę pomiarową elimi-
nuje wspomniane różnice i zapewnia prawidłowe wskazania mocy dawki.

Konstrukcja mechaniczna głowicy pomiarowej zapewnia usytuowa-
nie badanego źródła w stosunku do scyntylatora z dokładnością nie gorszą
niż 0,1 mm, zaś przesuw źródła w kierunku pionowym i poziomym z do-
kładnością 0,01 mm. Miernik pozwala dodatkowo na pomiar aktywności
źródła oraz na kontrolę równomierności rozkładu materiału radioaktywne-
go na powierzchni źródła. Błąd pomiaru mocy dawki wynikający z niesta-
bilności wzmocnienia fotopowielacza wynosi ok. 1,5% dla 10"Ru oraz ok.
5% dla 125I.

Autorzy pragną wyrazić uznanie i podziękowanie P. Olko i P. Bliskiemu z Instytutu Fizy-
ki Jądrowej w Krakowie za przeprowadzenie kalibracji mocy dawki promieniowania
lO^Ru oraz S. Pszonie z Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku za wyznaczenie
mocy dawki promieniowania ̂ ^1 w funkcji odległości od źródła. Autorzy są wdzięczni M.
Mielcarskiemu z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów POLATOM w Świerku za
udostępnienie źródeł do pomiarów laboratoryjnych oraz za uwagi dotyczące miernika.
Praca finansowana była w dużej mierze przez Komitet Badań Naukowych w ramach
umowy nr 2413/C.T11-8/99.
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