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Kavitetsteori - allmänna grunder

Introduktion

Kavitetsteori är av fundamental betydelse för dosimetrin.

Dess uppgift är att relatera den absorberade dosen

i en dosimeter till den absorberade dosen i en given punkt

i det medium dosimetern är placerad. Idealt har dosimetern

samma strålningsabsorberande egenskaper som mediet. Det-ta

är emellertid nästan aldrig möjligt att uppnå.

En dosimeter är en strålnings detektor , som avger en mätbar

signal, M (t ex elektrisk impuls, ljus, värme) då den be

strålas. Denna signal beror av den i detektorn absorberade

energin Edet eller den i detektorn medelabsorberade dosen,

Ddet . Om detektorn är homogent bestrålad är den också re

laterad till den absorberade dosen, D, i detektorn då i detta

fall Ddet = Ddet . Fundamentalt gäller alltså

M = ....... (l)

där n är detektorns effektivitet (eng: efficiency). Efter-

som

....... (2)

där mdet är detektorns massa, så gäller också

....... (3)

där l/c = detektorns känslighet (eng: sensitivity) . Lägg märke

till att medan detektorns känslighet beror av dess storlek,

är proportionell mot mdet , så är detektorns effektivitet o

beroende av storleken. Om t ex detektorn är en jonkammare

och signalen är antalet uppsamlade jonpar så är n = antalet

bildade ]onpar per enhet absorberad energi (antag att alla

bildade jonpar också uppsamlas), eller n = l/W där W = den

energi, som i medeltal åtgår för att bilda ett jonpar.
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...... (4)D = Dmed det

Signalen, M, från en detektor kan alltså direkt relateras

till den i detektorn absorberade dosen Ddet , ekv 3. För att

kunna relatera M till den absorberade dosen, D d' i enme
given punkt i mediet krävs ytterligare kännedom om omräknings-

faktorn f = Ddet/Dmed. Det gäller att

Dmed _ l
- f c M

Ddet

Omräkning s faktorn f är oberoende av vilket fenomen, som

utnyttjas vid registreringen av absorberad energi i detek

torn och beror endast av detektorns och mediets strålnings

absorberande egenskaper. I kavitetsteorin behandlas metoder

att beräkna f.

I. Begreppet absörber·ad dos och ekvationer för absorberad dos

A. Absorberad dos-definition och generell ekvation

Absorberad dos, D, definieras av ICRU (l)

• E:
D = llm

m
m'" O

••.•.•• ( 5 )

där E: är väntevärdet av den stokastiska storheten E: (eng:

energy imparted) definierad för en volym med massan m på

följande sätt:

E: = R. - R t + l:Qln ou
••••••• (6 )

där R. = summan av kinetiska energierna (energin
ln

minus vilaenergin) hos alla joniserande

partiklar, som passerat in i volymen,

R t= summan av kinetiska energierna (energin
ou

minus vilaenergin) hos alla joniserande

partiklar, som passerat ut ur volymen, och

l:Q = summan av alla förändringar (minskningar:

positivt tecken, ökningar: negativt tecken)

i vi loenergi hos kärn- och elementarpartiklar,

som ägt rum vid processer i volymen.
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Den absorberade dosen är väntevärdet av energy imparted

per massenhet för infinitesimalt små volymer. Det är viktigt

att lägga märke till att absorberad dos är en storhet, som

antar ett värde i varje punkt av ett bestrålat medium.

Det finns ingen bra översättning av energy imparted till

svenska. Låt oss i fortsättningen kalla väntevärdet av energy

imparted, E, för absorberad strålningsenergi eller förkortat

absorberad energi. En ingående analys av strålningsdosimetrins

fundamentala storhet energy imparted och dess fysikaliska

innebörd finns i referenserna (2) och (3).

En generell ekvation för absorberad dos är med få extrema

undantag (4) följande

D = L: fel
i p

dE) . k (E)
dl l l .co ,l co, l

dq,.(E)
l dE =
dE

= L: fC-~) l' k . q, . dE. P co ,l col,lE,l
l

•.••••• ( 7 )

där (M. (E)/dE)dE = q,E . dE är fluensen av laddade joni-
l ,l

serande partiklar av typ i med kinetiska energin i inter-

vallet E,E + dE, (l/p)dE/dl l . = (S/p) l' är masskollisions-ca ,l CO,l

stopping-power för laddade partiklar av typ i och k l .(E)ca ,l

är bråkdelen av den kinetiska energi, som en laddad partikel

av typ i och kinetiska energin E förlorar vid en kollision

mot atomära elektroner och som inte återuppträder i form

av kinetisk energi hos sekundära joniserande partiklar (ö

partiklar, Augerelektroner, karakteristisk röntgenstrålning

(all fotonenergi räknas som kinetisk energi». Då en laddad

partikel förlorar energi genom att växelverka med atomära

elektroner kan en del av den förlorade energin återuppträda

i form av joniserande strålning som ö-partiklar, Augerelek

troner eller karakteristisk röntgenstrålning. Dessa har

tillräckligt med energi för att fly ut ur det infinitesimala

volymselement med avseende på vilket den absorberade dosen

är definierad. Endast den del av den förlorade kinetiska

energin, som inte återuppträder som joniserande strålning
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ingår i den i det infinitesimala volymselementet absorberade

energin. Ekv 7 säger att den absorberade dosen uteslutande

resulterar från kollisioner mellan laddade partiklar och

atomära elektroner. Detta är sant i de flesta fall men

gäller inte undantagslöst (4).

En summering över olika slag, i, av laddade partiklar i ekv

7 uppkommer t ex om ett medium bestrålas med protoner, som

i sin tur frigör elektroner i form av å-partiklar eller

Augerelektroner. I en godtycklig punkt i mediet förekommer

alltså en fluens av både protoner och elektroner. I ekv 7

ingår fluenserna av samtliga laddade partiklar, som kan

karakteriseras som joniserande.

Beteckningarna i ekv 7 följer ICRU (l). Jag skulle föredra

beteckningen T för kinetisk energi. Denna beteckning an

vändes generellt inom fysiken. E står för en partikels to-

tala energi (viloenergi + kinetisk energi): E = mc 2 = moc 2 + T.

Absorberad dos mäts i enheten Gy, l Gy = l J/kg.

B. Absorberad dos - ekvationer vid jämviktsvillkor

Strålningsjämvikt

Med strålningsjämvikt avses allmänt ett tillstånd där summan

av de kinetiska energierna hos alla joniserande partiklar,

som passerar in i ett volyms element är lika med summan av

de kinetiska energierna hos alla joniserande partiklar, som

passerar ut ur volymselementet. Speciellt existerar strål

ningsjämvikt i varje volymselement, som befinner sig inuti

ett oändligt homogent medium med en uniform generering av

joniserande partiklar. I ett ändligt homogent medium existerar

strålningsjämvikt i ett volyms element om de joniserande

partiklarna genereras uniformt inom avstånd, som är större

än eller lika med partiklarnas maximala räckvidd från volyms

elementet. Om volymselementet är infinitesimalt kan man tala

om att strålningsjämvikt råder i en punkt av mediet. Vi kommer

i fortsättningen endast att intressera oss för de jämvikts

tillstånd, som uppkommer till följd aven homogen genere-

ring av partiklar inuti ett homogent medium.
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Fältet av joniserande partiklar kan delas upp i indirekt

joniserande (oladdade) partiklar och direkt joniserande

(laddade) partiklar. Total stvålningsjämvikt råder om jäm

vikt råder för alla typer av joniserande partiklar. Då o

laddade partiklar, t ex fotoner och neutroner, har långa

fria medelvägIängder krävs stora volymer för att total

strålnings jämvikt skall erhållas i centrala punkter av vo

lymen. Av större praktiskt intresse är fall då laddad pav

tikeljämvikt kan uppnås. Då de laddade partiklarna har

räckvidder, som är betydligt mindre än fria medelvägIängd

erna för oladdade partiklar uppnås laddad partikeljämvikt

med mindre krav på volymens storlek. Framförallt kan laddad

partikeljämvikt (approximativt) uppnås i homogena media

externt bestrålade med fotoner och neutroner vars fria medel

vägIängder är mycket större än räckvidderna för de laddade

partiklar de frigör. på djup överstigande en maximal laddad

partikelräckvidd från det homogena mediets gränsy tor råder då

(approximativ) laddad partikeljämvikt i varje punkt. på samma

sätt råder (approximativ) o-partikeljämvikt inuti ett homogent

medium bestrålat externt med tunga laddade partiklar med

energier sådana att de tunga laddade partiklarnas räckvidder

är mycket större än räckvidderna för de o-partiklar de ge

nererar. Då o-partiklar genererade av elektroner har räck

vidder, som är jämförbara med de primära elektronernas, kan

o-partikeljämvikt aldrig uppnås i media externt bestrålade

med elektroner. Däremot kan man vid yttre elektronbestrål

ning tänka sig att uppnå ett approximativt jämviktstillstå'nd,

pavtiell o-partikeljämvikt, för de o-partiklar, som genereras

med kinetiska energier mindre än ett visst värde ~ (5).

Den grad av laddad partikeljämvikt (elektronjämvikt), som

kan uppnås i ett homogent medium bestrålat med fotoner be

ror av förhållandet mellan fotonernas fria medelvägIängder,

l/~, och sekundärelektronernas maximala räckvidder, R. I

tabellen nedan visas för några olika medier kvoten mellan

R och l/~, d v s produkten R~, för fotonenergier mellan

0,01 MeV och 100 MeV. Tabellen är hämtad från referens (6).
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TABU 1.-6., ~ cf'M e~roR range,' R.. 10 IM photon Tnecm1ree'/XJlh, (llp.), hroed on euctron dala of Buger and
8</'_(1964) ••d ph,'o. dalajr.m labl.. 1.-,4 all4 .1.-24, -26, ~27, aad -28.

Photon
energy ,H ,C 13 A1 uFe 60S0 . u Pb Air H,a Con- Nal
[MeV] crete

R, 'fl
0,01 0.000041 0.00058 0.0091 0.076 /0.087 10.11 L d 0.0014 0.0012 0.0074 I 0.085 Iodine__ ·e ges

0.1 0.0020 0.0024 0.0030 0.0073 0.043 0.17 K·edge 0.0025 0.0023 0.0029 0,041
K·edgc

1.0 0.027 0.031 0.034 0.036 0.040 0.053 0.031 0.030 0.033 0,039
10.0 0.017 0·11 0.13 0.18 0.23 0.29 0.1l 0.1l 0.12 0.22

100.0 0.22 0.55 0.81 1.1 1.5 1.8 0.53 0.56 0.69 1.4

~) Here we U5e the mtAD range as ca.lculated tn the continuolls·slowing.down approximation.

I lågatomära material räknar man med att elektronjämvikt

uppnås med god approximation för alla fotonenergier upp

till l MeV. För fotonenergier över l MeV är elektronjäm

vikt en sämre approximation; så kallad transient jämvikt

kan emellertid uppnås på djup överstigande en maximal elek

tronräckvidd. I högatomära material är kvoten mellan R och

l/~ relativt stor även för låga fotonenergier upp till 0,1

MeV beroende på det stora tvärsnittet för fotoelektrisk

absorption vid dessa energier. på grund av att sekundär

elektronerna i dessa fall är tämligen isotropt fördelade,

till följd av såväl isotrop emission som stark Rutherford

spridning av elektronerna vid nedbromsningen, uppnås dock

elektronjämvikt med betydligt bättre approximation än i ett

lågatomärt för vilket kvoten mellan R och l/~ antar samma

värde till följd av att fatonenergin är hög. Jämför t ex

bly vid 0,01 MeV och grafit vid 10 MeV. I båda fallen är

R~ = 0,11. I bly bestrålat med 0,01 MeV fotoner uppnås elek

tronjämvikt med betydligt bättre approximation än i grafit

bestrålat med 10 MeV fotoner. Vid 10 MeV emitteras sekundär

elektronerna med stark preferens i framåtriktningen och

Rutherfordspridningen av elektronerna är liten i ett låg

atomärt material.
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Ekvationer

För att beräkna den absorberade dosen enligt ekv 7 krävs

kännedom om fluenserna av samtliga laddade partiklar, som

kan karakteriseras som joniserande strålning, d v s en full

ständig kännedom om strålningsfältet vad gäller de laddade

partiklarna. Då jämvikt råder kan beräkningarna förenklas

avsevärt genom att fullständig kännedom om strålfältet och

stråltransporten inte längre är nödvändig.

TotaZ stråZningsjamvikt

Total strålningsjämvikt råder om alla typer av joniserande

partiklar genereras uniformt i mediet, d v s såväl oladdade

som laddade partiklar. Eftersom det inte finns någon annan

typ av partiklar, som är icke-joniserande men som kan gene

rera såväl oladdade som laddade joniserande partiklar, är

det enda fall där total strålningsjämvikt kan tänkas ett

där en strålningskälla, t ex en radioaktiv nuklid, finns

distribuerad i mediet. Ekvationen för absorberad dos blir

....... (8)

där dS/dm = antalet joniserande partiklar, som emitteras

från strålkällan per massenhet av mediet och sT är ett

medelvärde av individuella bidrag ET från en jgniserande

partikel emitterad från strålkällan Pmed kinetiska energin

T . Index p står för primär. Partiklar emitterade direkt
p

från strålkällan kallas primära. Dessa genererar sekundära

joniserande partiklar då de bromsas ned i mediet. ET = den

absorberade energin från en primär partikel och allaPdess

sekundära partiklar. Då den primära partikeln emitteras med

kinetiska energin, Tp ' blir E
T

p

....... (9)

vilket följer direkt av definitionen av energy imparted

i ekv 6 (R. = T , R t = O vid totalabsorption av såväl pri-
ln p ou

mära som alla sekundära partiklarna). (LQ)T är väntevärdet
p

av alla förändringar i viloenergi (minskningar: positivt tecken,
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ökningar: negativt tecken) hos kärn- och elementarpartiklar,

som ägt rum vid nedbromsningen av den primära partikeln och

alla dess sekundära partiklar.

Vid S-sönderfall emitteras även neutrinos, som är jonise

rande partiklar. Dessa brukar man bortse från då de växel

verkar ytterst svagt med materia, d v s antalet emitterade

neutrinos per massenhet räknas inte in i dS!dm. Den enda

joniserande partikel emitterad i samband med radioaktiva

sönderfall som ger bidrag till (EQ)T är positroner. Då dessa
p

vid nedbromsningen annihileras med en banelektron sker en

minskning i vilomassa hos elementarpartiklar med 2 m c 2 .
o

De två annihilations fotoner , som därvid frigöres är sekun-

dära till positronerna (liksom broms strålning och karak

teristisk röntgenstrålning genererad vid positronens ned

bromsning) och den energi dessa deponerar i mediet under sin

nedbromsning räknas in i sT för positronerna. I övrigt

kan man säga att vid total Etrålningsjämvikt är den absor

berade dosen lika med den energi, som emitteras från strål

källorna per massenhet. Ingen som helst kännedom om fluens

erna av joniserande partiklar är nödvändig.

Laddad partikeZjämvikt

Laddad partikeljämvikt råder i en punkt om de laddade par

tiklarna genereras uniformt i ett homogent medium inom av

stånd = en maximal laddad partikelräckvidd från punkten.

Viktigaste exemplen på laddad partikeljämvikt är, som redan

diskuterats, de fall då homogena medier bestrålas med fotoner

och neutroner vars fria medelvägIängd är mycket större än

maximala räckvidden för de laddade partiklar de frigör.

Fotoner och neutroner frigör laddade partiklar, elektroner

och protoner. Då dessa i sin tur bromsas ned genereras nya

laddade partiklar, framförallt å-partiklar och Augerelek

troner. Vi är här betjänta av att klassificera de laddade

partiklarna som primära och sekundära. Till primära laddade

partiklar hänföres de som frigjorts av fotoner eller neutroner

(oladdade joniserande partiklar) liksom de som emitteras
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från eventuellt förekommande radioaktiva nuklider (kan

bildas till följd av fotoners och framförallt neutroners

växelverkningar). Varje primär laddad partikel genererar

en kaskad av sekundära laddade partiklar vid nedbromsningen

i mediet, Fig l.

P.

Fig l. En primär laddad partikel, emitterad från P, bromsas

ned i ett medium och genererar därvid nya joniserande

partiklar såväl oladdade som laddade. Laddade partik

lars (ö-partiklar, Augerelektroner) spår är illustre

rade med heldragna linjer, oladdade (bromsstrålning,

karakteristisk röngtenstrålning, annihilationsfotoner)

med våglinjer. De oladdade partiklarna genererar nya

primära laddade partiklar i sina följande växelverkans

processer, som vanligen sker på stort avstånd från

den partikelkaskad som emanerar från den primära

laddade partikeln och dess sekundära laddade partiklar.

Laddad partikeljämvikt råder i en punkt om de prlmara lad

dade partiklarna genereras uniformt inom ett område kring

punkten lika stort som utbredningen av den laddade partikel

kaskaden illustrerad i Fig l.



Den absorberade dosen kan vid laddad partikeljämvikt skrivas

10

dnc
D = dm ......• (10)

där dnc/dm är antalet primära laddade partiklar, som frigöres

per massenhet av mediet och ET erhålles genom lämplig medel-_ c
värdning av ET = energin absorberad i mediet då en primär

laddad partikel med initiala kinetiska energin T bromsas
c

ned tillsammans med sina sekundära laddade partiklar (energin

absorberad längs de heldragna linjerna i Fig l). ET ges av:
c

= Tc .....•. (11)

där (ETu)T är väntevärdet av energin hos alla de oladdade

partiklar c(främst fotoner: bromsstrålning, karakteristisk

röntgenstrålning, annihilationsfotoner), som genereras då

den primära laddade partikeln och dess sekundära laddade

partiklar bromsas ned och (EQ)T är väntevärdet av alla

förändringar i viloenergi hos kärn- och elementarpartiklar,

som därvid åstadkommes.

Om inga radioaktiva nuklider finns närvarande i mediet och

inte heller skapas genom fotonernas eller neutronernas

växelverkningar är (dn /dm)T lika med summan av initialac c
kinetiska energierna hos alla laddade partiklar, som fri-

görs av oladdade partiklar per massenhet, d v s är lika

med kerma, K. Kerma beräknas med kännedom om energifluensen

0/ av de oladdade partiklarna och massenergiöverförings-
u

koefficienten ~tr/P:

K = E r
l

~tr,i
p

d1j! . (T)
U,l
dT dT ....... (12)

Summering sker över alla förekommande slag i av oladdade

partiklar.

ICRU (l) har pekat på användbarheten av kerma: då laddad

partikeljämvikt råder och då de laddade partiklarna inte

genererar någon bromsstrålning vid sin nedbromsning så är
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kerma lika med den absorberade dosen. Detta är en sanning

med modifikation vilket klart framgår av ekvationerna 10

och Il. Inte bara broms strålning bidrar till (LTu)T utan

även karakteristisk röntgenstrålning och i förekommgnde

fall annihilations fotoner , t ex i samband med nedbromsning

aven positron genererad vid parbildning. Annihilations

processen bidrar till såväl (LTu)T som (LQ)T i ekv Il.

Om annihilationen sker i vila komp~nserar desga bidrag varan

dra precis. Om däremot annihilationen sker i flykten kommer

nettobidraget att bli lika med kinetiska energin hos posi

tronen vid tillfället för annihilationen och denna energi

subtraheras från T i ekv 11. Den energi positronen har vid
c

annihilationstillfället flyr bort från den laddade partikel-

kaskaden tecknad i Fig l och absorberas först i samband med

att annihilationsfotonerna absorberas långt från det område

där de uppstod.

Om i stället massenergiabsorptionskoefficienten,

de oladdade partiklarna definieras

Il lp, fören

= [l -
(LTu)T -(EQ)T

c c] =
T

c

...... (13)

så uppnår man att under förutsättning att laddad partikel

jämvikt råder så gäller att den absorberade dosen utan re

striktioner ges av

D = L f
i

Ilen,i
p

d'l' . (T)
U,l

dT
dT •.•••.•••••. (14)

Definitionen av Ilenlp är inte helt klar i litteraturen.

ICRU (l) definierar Il lp somen

............. (15 )
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där g endast omfattar den del av de frigjorda laddade par

tiklarnas energi som förloras till bromsstrålning under ned

bromsningen. I tabellerade värden (6) av ~ lp för fotoneren
är även positronens kinetiska energi vid annihilation i

flykten subtraherad. Denna effekt ger en korrektion av stor

leken 2-3% i tunga element vid 10 MeV fotonenergi. Däremot

är energierna hos karakteristiska röntgens trålnings fotoner

genererade av de laddade partiklarna inte subtraherade l

tabellvärden för ~ lp, förmodligen på grund av brist påen
kvantitativ information om denna process. I princip borde

dessa energier vara subtraherade vilket, förutom från ekva

tionerna ovan, också klart framgår från ett flödesdiagram

i referens (6) och en nyligen publicerad not av Attix (7).

Det är viktigt att lägga märke till att vid beräkningen

av absorberad dos under laddad partikeljämvikt i ekv 14

fluensen av alla oladdade partiklar, som kan karakteriseras

som joniserande, skall medräknas, d v s även de som genere

rats vid växelverkningar i andra delar av mediet och som

når fram till den betraktade punkten. Av ekv 14 framgår

att vid laddad partikeljämvikt krävs fullständig kännedom

om fältet av oladdade joniserande partiklar (fotoner och

neutroner) medan kännedom om fluenserna av laddade partiklar

inte är nödvändig (trots att det är dessa som i huvudsak

levererar den absorberade dosen).

Vid bestrålning med fotoner med 10 MeV energi och över upp

nås endast så kallad transient jämvikt på djup överstigande

sekundärelektronernas maximala räckvidder. på grund av

framåtriktningen av elektronerna (längs fotonernas infalls

riktning) överstiger värdet av den absorberade dosen värdet

av jämviktsdosen i ekv 14. Attix har i en nyligen publicerad

artikel (8) diskuterat metoder att bestämma denna avvikelse.
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Delta - partikeljämvikt

Då å-partikeljämvikt råder kan den absorberade dosen be

räknas enligt följande

l dT
D = ~ f(p dl)col,i

l

d <l> . (T)
[l-n l·(T)] Pd~ dT ..... (16)ca ,l

där (d<l> .(T)!dT)dT är fluensen av prlmara laddade partiklarp,l
av typ i med kinetiska energin i intervallet T, T + dT och

n l .(T) är den del av energin, som en primär partikel förlorar i
ca ,l

kollisioner med atomära elektroner och som återuppträder i

form av karakteristisk röntgenstrålning vid dessa kollisioner

eller som återuppträder som broms strålning eller karakteris

tisk röntgenstrålning då å-partiklarna och Augerelektronerna

frigjorda vid den primära kollisionen bromsas upp i mediet.

Även här har de laddade partiklarna delats upp l primära och

sekundära men på ett sätt som är anpassat till denna situa

tion. Som primära räknas i detta fall alla laddade joniserande

partiklar, som antingen kommer från en accelerator och faller

in mot mediet eller som frigjorts av oladdade partiklar eller

emitterats från en radioaktiv nuklid eller i en kärnreaktion.

Sekundära laddade partiklar utgöres i detta fall uteslutande

av å-partiklar och Augerelektroner emitterade vid kollisioner

med atomära elektroner. Då tunga laddade partiklar från en

accelerator faller in mot ett medium och växelverkar kan

fotoner uppstå i form av bromsstrålning (försumbart) eller

karakteristisk röntgenstrålning (framförallt i högatomära

medier). Då dessa i sin tur växelverkar emitteras elektroner,

som måste räknas in bland de primära laddade partiklarna,

vilket motiverar en summation över olika partikelslag i ekv 16.

Ekv 16 gäller enbart om å-partikeljämvikt gäller för alla

slagen av primära laddade partiklar, inklusive elektronerna.

För dessa kan å-partikeljämvikt existera endast om även to-

tal elektronjämvikt existerar. Då de primära elektronerna

frigörs av karakteristiska röntgenstrålningsfotoner med

relativt låg energi « 100 keV) är elektronjämvikt möjlig.



14

Om n l .(T) kan försummas vilket är realistiskt för tungaca ,l

laddade partiklar i lågatomära material övergår ekv 16 i en

ekvation, som endast innehåller produkten av masskollisions

stoppning-power och fluensen av de primära laddade partiklar

na (n l' = O). I högatomära material är det tvivelaktigtca ,l

om produktionen av karakteristisk röntgenstrålning kan för-

summas.

Partiell delta - partikeljämvikt

Vid extern bestrålning av ett medium med elektroner kan

inte o-partikeljämvikt uppnås men väl approximativ jämvikt

för de o-partiklar, som genereras med energier mindre än ett

visst värde ~, se referens (5). Vid partiell o-partikeljäm

vikt kan den absorberade dosen skrivas

d~ (T)
~T dT (17)

där n l ,(T) har samma innebörd som i ekv 16 men där även
CQ ,o.

kinetiska energierna hos de o-partiklar och Augerelektroner,

som genereras med initiala kinetiska energier ~ ~, inklude

rats. Dessa räknas nu som primära elektroner. Definitionen

aven primär laddad partikel har utökats jämfört med defi

nitionen i föregående avsnitt, vilket är viktigt att lägga

märke till. Då jämvikten inskränks till att gälla allt mindre

grupper av joniserande strålning krävs en utökad kännedom

om strålfältet. Vid icke-jämvikt, krävs total kännedom om

fältet av laddade partiklar, jfr ekv 7.

I ekv 17 har endast ett slag av primära laddade partiklar,

elektroner, beaktats. Detta är tillämpligt under förutsätt

ning att de infallande elektronerna inte ger upphov till

kärnreaktioner i mediet.



Det finns inga numeriska beräkningar

En approximation av ekv 17 ges av

15

av n l' tillgängliga.ca ,u

dT ....... (18)

där L6. är en begränsad linjär masskollisionsstopping-power.

Alla energiöverföringar < 6. inkluderas i L6. medan alla energi

överföringar ~ 6. utesluts. Men även energiöverföringar ~ 6.

kan ge upphov till emission av ett antal lågenergetiska

å-partiklar och Augerelektroner vilket måste beaktas vid

beräkningen av n l "ca ,u

Integrationen i ekv 17 skall liksom i ekv 16 utföras ner

till den lägsta energi en laddad partikel kan ha och ändå

räknas som joniserande. Denna energi kan mycket väl vara

mindre än 6.. Uttrycket för den absorberade dosen i ekv 18

är identiskt med uttrycket för den absorberade dosen i

Spencer-Attix kavitetsteori. Spencer-Attix anger emellertid

6. som lägsta integrationsgräns. Motiveringen till detta

kommer att diskuteras senare. En ingående härledning av ekva

tionerna för absorberad dos vid olika jämviktstillstånd finns

i referens (4).

II. Kavitetsteorier

A. Kaviteter med jämviktstillstånd

Bestämning av omräknings faktorn f = Ddet/Dmed sker enklast

om i detektorn, kaviteten, någon form av strålningsjämvikt

existerar.

Vid bestrålning med fotoner med energier ~ l MeV kan elektron

järnvikt uppnås i detektorn om denna omges med ett, en elektron

räckvidd tjockt, skikt av samma material som detektorn. Vid

mycket låga fotonenergier ~ 100 keV kan detektorn lätt göras
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mycket tjock jämfört med sekundärelektronernas räckvidder

och samtidigt mycket tunn jämfört med fotonernas fria medel

väglängder. I en sådan detektor råder elektronjämvikt i de

allra flesta punkterna med undantag för de, som ligger inom

en elektronräckvidd från gränsytorna. Om dosgradienterna

intill grän s ytorna inte är alltför kraftiga kan gränsskikts

effekten försummas och förhållandet Ddet/Dmed ges av

1.1f en,det
p

1.1f en,med
p

dljl(E)
dE

dljl(E)
dE

dE

dE

...... (19)

Ekv 19 gäller under förutsättning att elektronjämvikt även

råder i mediet och att detektorn inte nämnvärt attenuerar

fotonerna. Energifluensen av fotoner skall vara densamma

i alla punkter av detektorn och lika med energifluensen l

den punkt i mediet för vilken D d skall bestämmas.me

Man bör vara uppmärksam på att vid bestrålning med lågener

getiska fotoner « 100 keV) och stor skillnad i atomär sam

mansättning mellan medium och detektor så kraftiga dosgradien

ter förekommer att ekv 19 är en dålig approximation av rela

tionen Ddet/Dmed' Det är alltid säkrast att omge detektorn

med ett elektronjämviktgenererande skikt av ekvivalent material.

Valet av material kan vara mycket känsligt. Då 0,1 mm Lif

teflonskivor omges av elektronräckviddstjocklekar av polyeten

respektive teflon och bestrålas med GDCo-y-strålning erhålles

så stor skillnad i signal som 3%.

Om detektorn är en gas fylld jonkammare kan elektronjämvikt

uppnås i gas volymen förutsatt att jonkammarens väggar är

av ett material med identisk atomär sammansättning som gasen.

Detta garanteras av fanos teorem. fanos teorem fungerar

emellertid enbart om fotonernas och elektronernas växelverk

ningar med mediets atomer är oberoende av mediets densitet

eller atomernas kemiska tillstånd, vilket uppenbarligen inte

är fallet vid höga foton- och elektronenergier då täthets-
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effekten vid elektronernas nedbromsning är betydande eller

vid mycket låga foton- och elektronenergier då valenselek

tronernas bindningsenergier blir av betydelse.

Då detektorn är en gasfylld jonkammare kan och bör denna,
gasvolym + vägg, vara tunn för de fotoner, som faller in

mot den. Likväl kan den störa foton-fluensen i mediet genom

att den undantränger en relativt stor volym av ett betydligt

tätare medium. Problem uppstår att bestämma den punkt i det

ostörda mediet för vilken ekv 19 gäller. Denna är egentligen

i princip omöjlig att bestämma då energifördelningen av

d~(E)/dE för fotonerna i detektorn aldrig kan föreligga iden

tiskt lika i någon punkt av mediet. Dessa problem är inte

så uttalade vid användning av fasta tillståndets detektorer.

Ekv 19 gäller också vid neutronbestrålning förutsatt att

laddad partikeljämvikt föreligger i såväl detektor som medium.

Vid bestrålning med elektroner kan detektorn omges av ett

skikt detektorekvivalent material så att partiell elektron

jämvikt råder i detektorn. Förutsatt att partiell elektronjäm

vikt råder även i mediet och att detektorn genomkorsas av samma

fluens av primära elektroner som mediet i den punkt Dmed
skall bestämmas gäller approximativt, jfr ekv 18.

f(%L~)col,det
d~ (T)

p dT
dT

Ddet/Dmed = d~ (T) =
f(!L ) P dT

P ~ CUL ,med dT

••••••• ( 2O)

eut-off värdet ~ bestäms i detta fall av tjockleken på det

skikt, som genererar den partiella elektronjämvikten i

detektorn.
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B. Bragg-Gray kaviteter

Det finns många situationer där det inte är möjligt att an

vända en detektor på ett sådant sätt att någon form av strål

ningsjämvikt i densamma kan utnyttjas. Då det är de laddade

partiklarna, som svarar för den absorberade dosen, jfr ekv 7,

är det logiskt att söka en detektor, som till alla delar genom

korsas av identiskt samma fluens av laddade partiklar, som

existerar i den punkt i mediet där D d skall bestämmas. De-me
tektorn skall inte störa fluensen av de laddade partiklarna

i mediet vilket bland annat innebär att dess dimensioner måste

vara små jämfört med räckvidden av alla de laddade partiklar,

som träffar den. En detektor, som är så liten att den inte

nämnvärt stör fluensen av de laddade partiklarna i mediet

kallas en Bragg-Gray detektor.

För en Bragg-Gray detektor finns ett antal olika teorier för

beräkning av omräknings faktorn Ddet/Dmed' Ursprungligen ut

arbetades dessa för fallet med fotonbestrålade medier och med

detektorn på en plats i mediet där elektronjämvikt råder.

Teorierna var alltså begränsade till fotonenergier för vilka

elektronjämvikt kan uppnås, d v s till energier~ l MeV. I

fallet med fotonbestrålade medier gäller ytterligare ett krav

på en Bragg-Gray detektor: den absorberade energin i detek

torn från elektroner frigjorda av fotoner i densamma skall

vara försumbar jämfört med den absorberade energin i detek

torn från elektroner, som utifrån mediet tränger in i detek

torn. Det är klart att om detektorn till alla delar skall

genomkorsas av samma fluens som den som föreligger i mediet

i frånvaro av detektorn får inte elektroner frigjorda i de

tektorn själv bidra nämnvärt till elektronfluensen (och där

med den absorberade dosen) i den.

Bragg-Gray

Bragg diskuterade redan 1912, se referens (9), l kvalitativa

termer möjligheten att använda jonisationen i en mycket liten

gas volym som ett mått på elektronfluensen i det omgivande
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mediet. Han var intresserad av elektronernas räckvidd i olika

material och argumenterade för att elektronfluensen vid homogen

generering av elektronerna i ett medium - i hans terminologi

"the density of S-rays" - var lika med produkten av antalet

emitterade elektroner per volymsenhet och dessas spårlängd

och att jonisationen i en liten luftfylld volym i mediet var

proportionell mot denna produkt.

Gray (1936) var den förste, som formulerade en kvantitativ

teori för relationen Ddet/Dmed' Han härledde följande uttryck,

se referens (10)

l

(SI )med
p det

....... (2U

där (S/p)~:~ = mass-stoppingpower kvoten för medium och de

tektor antogs vara konstant oberoende av elektronernas ener

gi. (Gray arbetade inte med begreppet absorberad dos utan med

"jonisationen per volymsenhet." Om jonisationen per volyms

enhet omvandlas till absorberad dos erhålles ekv 21).

Gray diskuterade också bidraget till den absorberade dosen

i detektorn från elektroner frigjorda av fotoner i densamma.

Han kunde visa att om bara detektorns dimensioner göres till

räckligt små så blir detta bidrag försumbart. Han argumenterade

vidare för att ekv 21 gäller oberoende av detektorns storlek

förutsatt att den är tillräckligt liten för att uppfylla vill

koren på en Bragg-Gray detektor. Om man kunde påvisa ett lin

järt samband mellan jonisationen i en gas fylld detektor och

dess volym vore detta ett bevis för teorins giltighet och

för att detektorn uppfyllde kraven på en Bragg-Gray detektor.

Bragg-Gray-Laurence

Grays teori förutsatte stopping-powerkvotens oberoende av

elektronenergin. Gray var själv medveten om att detta inte

gällde exakt. Laurence (1937) förbättrade teorin genom att

ta hänsyn till stopping-powerkvotens energiberoende, se re

ferens (11).
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Eftersom stopping-power kvoten varlerar med elektronenergin

krävs kännedom om elektronfluensens energifördelning vid

detektorn. Denna beräknas för elektronjämvikt och under an

tagande om kontinuerlig nedbromsning av elektronerna. Om elek

troner med en enda energi To emitteras till ett antal av n(To )

per volymsenhet blir elektronjämviktsfluensen av elektroner

med kinetiska energin i intervallet T, T + dT

d<l>(T)dT =
dT · ••••.. (22)

där dT/(dT!dl) är den spårlängd som en elektron med energin

T genomlöper under det den förlorar energin dT. Den totala

fluensen <I> blir lika med produkten n(T)R d däro cs a

Rcsda

T
o

= f
O

dT
dT!dl · .••••• (23)

är spårlängden (i den kontinuerliga nedbromsningsmodellen)

för elektroner med energin To (ett resultat, som överens

stämmer med Braggs resonemang!)

Under förutsättning om kontinuerlig nedbromsning (förlorad

energi = absorberad energi) av elektronerna kan den absorbe

rade dosen i en punkt skrivas

T
max l dT

D = ~ (p dl)col
d<l>(T) dT

dT
....... (24)

och alltså förhållandet Ddet!Dmed

f(l d'I)
fl dl col,det

f(l dT
P dl)col,med

d<I> deT)me
dT

d <I> deT)me
dT

dT

dT

· •..... (25)
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med integrationsgränserna från noll till T
max

elektronfluensen i mediet. Med det förkortade

angavs ovan och med E i stället för T erhålles

och ~ d =me
skrivsätt, som

= !(S/P)col,det

!(S/P)col,med

~med,E
~med,E

dE

dE ....... (26)

Ekv 26 anges då detta uttryck förmodligen kommer att användas

av kommande föreläsare.

Bevis för relationen i ekv 22 kan erhållas genom att utnyttja

ekv 24 och det faktum att vid elektronjämvikt D d =me
(l/p) n(To ) To (förutsatt att bromsstrålningsförluster och

emission av karakteristisk röntgenstrålning kan försummas).

Lägg vidare märke till att ekv 24 är identisk med ekvationen

vid 6-partikeljämvikt, ekv 16, då n l = O. Man skulle kunnaco
säga att Bragg-Gray-Laurence teorin är identisk med en teori,

som förutsätter att 6-partikeljämvikt råder i såväl medium

som detektor. Det elektronfluensspektrum, som erhålles vid

antagande om kontinuerlig nedbromsning kan visas vara mycket

nära det som erhålles för de primära elektronerna vid för

finade beräkningar, som tar hänsyn till 6-partikelgenereringen.

Relationen Ddet/Dmed brukar vanligen omnämnas som en mass

stoppingpower kvot, jfr Grays ekv 21. Ekvationerna 25 och 26

ser inte ut som stopping-power kvoter. Uttrycket kan emeller

tid bearbetas så att

T
= !max(s/P)det

O (S/P)med

dD d(T)/dTme
Dmed

dT =

-det= sm med
.••..•. ( 27)

det
där s d är en viktad mass-stoppingpowerkvot. (dD d(T)/dT)dTm me me
är den absorberade dosen i mediet från elektroner med energier

i intervallet T, T + dT
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dT = (S/P)col,med

Spencer-Attix

deJ> deT)me
dT
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......... C2 8)

Grays antagande om linearitet mellan jonisationen l en gas

och dess volym visade sig inte hålla, i synnerhet inte vid

mätningar med stora skillnader i atomär sammansättning mellan

gasen (detektorn) och omgivande mediet. 1955 publicerades

nästan samtidigt två teorier, som sökte förklara detta som

en effekt av å-partiklarna genererade vid elektronernas ned

bromsning. I synnerhet i högatomära material är diskrepansen

stor mellan elektronfluensspektret beräknat i den kontinuer

liga nedbromsningsapproximationen och ett mera realistiskt

spektrum beräknat med hänsyn tagen till å-partikelgenereringen,

Fig 2.

tft/?(T)

dT
-1 -a.

HeV CI>1

1.0

0.1

0.01

2

2.04 "leV
I
I

0.01 0.1
T M.V

Fig 2. Kurva l: elektronjämviktsspektrum av primära elek-

troner + å-partiklar. Kurva 2: enbart primära elektroner

(approximativt lika med elektronjämviktsfluensen vid

kontinuerlig nedbromsning). Spektrena gäller vid emission

aven 2,04 MeV elektron per cm 3 i Al.
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Bragg-Gray-Laurence teorin ger dåliga resultat, speciellt

vid stora skillnader i atomär sammansättning mellan detektor

och medium, därför att mass-stoppingpower kvoten viktas över

ett orealistiskt elektronspektrum, jfr ekv 27 och 28. Man

skulle också kunna säga att det är en dålig approximation

att 8-partikeljämvikt föreligger i detektorn, speciellt om

omgivande mediet skiljer sig mycket i atomär sammansättning.

Burch, se referens (12), utarbetade en teori, som inte läm

pade sig för numeriska beräkningar. Av denna anledning be

rörs den inte vidare här, även om en genomgång av Burch

analys är av värde för den fysikaliska förståelsen av pro

blematiken. Spencer och Attix, se referens (13), presente

rade en mindre detaljerad behandling men deras teori hade

fördelen att kunna användas för kvantitativa beräkningar

och är därför den, som fått praktisk betydelse.

Spencer-Attix löste 8-partikelproblematiken genom att in

föra en tvågruppteori för sekundärelektronerna. De antar

(l) att vid alla kollisioner med energiförluster < 6 absor

beras den förlorade energin "lokalt" (2) vid kollisioner med

energiförluster ~ 6 är ingen energi "lokalt" absorberad.

Energin transporteras vidare i form aven 8-partikel med

kinetiska energin lika med energiförlusten och dessa 8-par-

tiklar räknas in i elektronfluensen.

Begreppet "lokalt" absorberad är relaterat till huruvida

8-partiklarnagenererade vid växelverkningar i detektorn

kan eller inte kan bära sin energi ut i väggmaterialet. 8

partiklar genererade med räckvidder, som är mycket mindre

än detektorns dimensioner tenderar att avge hela sin energi

i detektorn medan 8-partiklar med räckvidder, som är stora

jämfört med detektorns dimensioner tenderar att avge hela

sin energi i mediet. Det framgår att 6 bör vara ungefär

lika med kinetiska energin hos en elektron, som precis kan

passera igenom detektorn.
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Under förutsättning att detektorn genomkorsas av samma

fluens av elektroner som mediet erhålles för Ddet/Dmed

d<!> deT)me
dT

d<!> deT)me
dT

dT

dT

=

E
max

{ (S/p)~,det <!>E,med dE

= Emax
{ (S/p)~,med <!>E,med dE

••.••••• (29)

Uttrycket i ekv 29 kan, liksom uttrycket i Bragg-Gray-Laurence

teorin bearbetas så att det anger en viktad begränsad mass

kollisions-stoppingpower kvot. Denna beror uppenbarligen av

detektorns storlek då ~ är relaterad till detektorns storlek.

Så är ej fallet i Bragg-Gray-Laurence teorin där relation

Ddet/Dmed inte beror av detektorns storlek förutsatt att den

uppfyller kraven för en Bragg-Gray detektor. Det faktum att

den absorberade dosen i detektorn varierar med dess storlek

talar för att den inte är homogent bestrålad och att uttrycket

för Ddet är ett medelvärde över detektorns volym.

Spencer-Attix anger ~ som undre integrationsgräns. Det är klart

att om alla å-partiklar med energier < ~ antas lokalt absorbe

rade uppstår ingen fluens av å-partiklar med dessa energier.

Däremot kan de primära elektronerna mycket väl tänkas uppnå

energier mindre än ~. Spencer visar i en not, se referens (14),

att då det gäller den absorberade dosen i mediet, där elektron

jämvikt antas föreligga, så kompenseras cut off gränsen ~ i

integrationen precis av att den begränsade stoppingpowern

modifieras till att omfatta den primära elektronens energi i

de fall denna efter växelverkan erhåller en energi < ~. För

elektronenergier mellan ~ och 2~ (endast dessa kan erhålla
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energier < ~ efter växelverkan) bör man alltså beakta att

L~ har en speciell tolkning och inte är identisk med de vär

den för begränsad stoppingpower, som förekommer i tabellverk. 1 )

Uttrycket för den absorberade dosen i Spencer-Attix teorin

kan jämföras med ekvationen vid partiell å-partikeljämvikt,

ekv 18. Då elektronjämvikt råder i mediet råder även partiell

å-partikeljämvikt. Likaså råder jämvikt för de primära elek

troner, som uppnått energier < ~, vilka här kallas "track ends".

Då partiell å-partikeljämvikt och track end-jämvikt råder

gäller uttrycket i Spencer Attix teorin exakt förutsatt att

L~ modifieras så som angetts ovan, d v s uttrycket för Dmed
gäller exakt. Men vad gäller Ddet ? I detektorn råder varken

partiell å-partikeljämvikt eller track end-jämvikt. Uttrycket

för Ddet är en approximation för den absorberade dosen i detek

torn. Man kan inte säga att cut off gränsen ~ för integrationen

exakt kompenseras av att L~ modifieras för elektronenergier

mellan ~ och 2~. Det bör dock vara bättre att använda en mo

difierad L~ än en omodifierad eftersom i det Senare fallet

bidraget till den absorberade dosen från track ends helt

kommer att försummas.

En analys av Spencer-Att ix teorin klargör begränsningarna l

begreppet Bragg-Gray detektor. Det finns ingen detektor,

som uppfyller kravet att inte störa elektronfluensen i mediet.

eut off energin ~ bestäms av energin hos elektroner, som precis

kan passera detektorn. För dessa är detektorn tjock. Detta

gäller även för de elektroner, som har energier något över ~.

Fluensen av dessa elektroner kommer knappast att vara konstant

i detektorn och identisk med den som föreligger i mediet.

Även små korrektioner i denna kan få stor betydelse tack vare

höga stoppingpower värden för de lågenergetiska elektronerna.

l) Spencers bevis för att D d gäller exakt förutsätter att den absorberade• me . . . l . ,dosen fran elektroner genererade av fotoner med lnltla a energler ~ u

kan försummas. Denna förutsättning är i samklang med Bragg-Gray teorins
allmänna villkor, sid 18. De elektroner genererade av fotoner i kavi
teten, som ger bidrag till den absorberade energin i denna är framför
allt de som genereras med initiala energier 0 ~. Detta bidrag skall vara
försumbart.
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Spencer-Attix teorin utarbetades ursprungligen för fallet

med fotonbestrålade medier. Den har senare generaliserats

till fallet med elektronbestrålning. Samma uttryck för rela

tionen Ddet/Dmed som i ekv 29 användes. En principiell skillnad

föreligger i det att man inte längre kan visa att uttrycket

för Dmed gäller exakt. Man kan argumentera för att i mediet

(åtminstone approximativt) såväl partiell 8-partikeljämvikt som

track end-jämvikt föreligger och att uttrycket för D d ärme
korrekt om bara L~ modifieras så som diskuterats. Uttrycket

för D
det

gäller med samma grad av approximation som i fallet

med fotonbestrålning. Vid elektronbestrålning har man också

större svårigheter med att beräkna det aktuella energispektret

~ d E av fluensen för elektronerna. Då elektronjämviktme ,
råder är detta relativt lätt att beräkna. I dag utföres en

hel del Monte Carlo beräkningar av elektrontransporten i elek

tronbestrålade medier varur ~ d E åtminstone approximativtme ,
kan beräknas.

Beräkningar av stoppingpower kvoter i Spencer-Att ix teorin

göres framförallt av Berger och hans medarbetare, se t ex

referens (15). Det är värt att lägga märke till att i dessa

beräkningar endast L~ använts och inte den modifierade va

rianten. Track end-problematiken har på nytt uppmärksammats

av Nahum, se referens (16). Då metoder att numeriskt beräkna

en modifierad L~ inte finns klart angiva av Spencer-Attix

har denne valt att beräkna track end-effekten på ett sätt

som liknar det Burch använde. 2 )

Jag vill till sist påpeka den formella överensstämmelsen

mellan ekvationerna 20 och 29. En viktig principiell skillnad

föreligger. En detektor i vilken partiell 8-partikeljämvikt

råder är homogent bestrålad och D
det

är inte ett medelvärde

av den absorberade dosen. Dessutom är valet av ~ inte som

i Spencer-Attix teorin relaterad till mätkammarens dimension

utan till tjockleken av det skikt kring mätkammaren, som

genererar den partiella 8-partikeljämvikten.

2) Nahum behandlar även fallet att bidraget till den i detektorn absorbe
rade energin från elektroner genererade av fotoner med initiala energier

<= ~ (även dessa kallade track ends) inte är försumbart. Hans "modifierade"
Spencer-Att ix teori kan betraktas som en förenklad variant av Burlin
teorin, avsnitt c.
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C. Burlin - kaviteter

En Bragg-Gray detektor måste ha dimensioner, som är små

jämfört med räckvidden av åtminstone huvudparten av de elek

troner, som faller in mot den. Det är inte svårt att få

en gas detektor att uppfylla dessa villkor. A andra sidan skall

man ha klart för sig att detta inte är en garanti för att

detektorn inte stör fluensen av de laddade partiklarna i

mediet. En gas detektor upptar en förhållandevis stor volym

och undantränger på så sätt relativt mycket material i mediet

om detta är i fast eller flytande form. I praktiken måste

detta beaktas och i alla realistiska situationer får man

lägga ner mycket arbete på att fastställa korrektions faktorer

till relationen i ekv 29 även vid mätningar med små jonisa

tionskammare.

Vid mätningar med fasta tillståndets detektorer kan det där

emot vara svårt att uppfylla kraven för en Bragg-Gray detektor.

Även om volymen av detektorn är liten är den till följd av

hög desitet många gånger tjock för elektronerna, som träffar

den. Då fasta tillståndets detektorer har många fördelar i

många situationer vore det värdefullt med en bra teori för

relationen Ddet/Dmed för denna typ av detektorer. Burlin var

den förste, som kom med en teori för dessa, se referens (17),

och de har därför här fått benämningen Burlin-kaviteter.

Burlin utarbetade sin teori för fallet med fotonbestrålning

och med elektronjämvikt i mediet på detektorns plats. Detta

begränsar teorin till fotonenergier ~ l MeV.

I Burlin-kaviteten (detektorn) måste hänsyn tas till att

fluensen av de elektroner, som från mediet tränger in i

detektorn modifieras då elektronerna passerar genom detek

torn, såväl till belopp som energifördelning. Vidare måste

man ta hänsyn till att den i detektorn absorberade energin

från elektroner, som frigjorts av fotoner inuti detektorn

inte längre är försumbar. Förhållandet Ddet/Dmed ges i

Burlin-teorin av

....... (30)



28

där (Ddet/Dmed)S-A är den relation, som ges i Spencer-Attix

teorin ekv 29 och (~ Ip)dedt är ett viktat medelvärde, ekv 19,en me
av kvoten mellan massenergiabsorptionskoefficienterna för

fotoner i detektor och medium. Viktfaktorn d ges av

d =
l g

f
g O

e- Bx dx ....... (3U

där g = medelspårlängden för de elektroner, som passerar

genom detektorn och B är den "effektiva massabsorptions

koefficienten" för elektronerna, som från mediet passerar

in i detektorn.

Det är inte lätt att få grepp om den fysikaliska innebörden

l Burlins teori, som verkar intuivt hopkommen. Första termen

l ekv 30 innehåller information om den medelabsorberade dosen

i detektorn från elektroner, som utifrån mediet tränger in

i detektorn. Den bygger på föreställningen om att den absor

berade dosen från dessa avtar exponentiellt med djupet i

detektorn. Man kan göra sig en någorlunda god bild av situa

tionen om man tänker sig en plan detektor och låter g betyda

den plana detektorskivans tjocklek. Värdet på dämpnings faktorn

B hämtas från experiment med B-strålande nuklider där man

fastställt ett någorlunda exponentiellt avtagande av den

absorberade dosen intill plana strålkällor. Viktfaktorn d

i ekv 31 kan tolkas som förhållandet mellan den ,i ett plant

skikt medelabsorberade dosen och den absorberade dosen på

ytan av skiktet förutsatt att den absorberade dosen avtar

exponentiellt med dämpnings faktorn B. Andra termen i ekv 30

innehåller information om den medelabsorberade dosen i detek

torn från elektroner, som genererats av fotoner i densamma

coh bygger på föreställningen om en exponentiell tillväxt

av den absorberade dosen med djupet i detektorn. En utförlig

analys av Burlin-teorin återfinns i referens (19).

En viktig sak att lägga märke till är att uttrycket för

Ddet/Dmed i ekv 30 uppträder korrekt i gränsfallen "mycket

tunn" detektor och "mycket tjock" detektor - tunn och tjock

sett i relation till elektronernas räckvidder. ,Burlins teori
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är en generell teori såtillvida att den gäller oberoende

av detektorns dimension så länge denna uppfyller villkoret

att inte nämnvärt attenuera fotonerna. För en "mycket tunn"

detektor antar d värdet ett och relationen övergår i Spencer

Attix teorins uttryck. För en "mycket tjock" detektor antar

d värdet noll och relationen övergår i det uttryck, ekv 19,

som gäller då elektronjämvikt existerar i såväl detektor

som medium.

Burlin-teorin har testats av bland annat G Bertilsson, se

referens (18), där stora avvikelser mellan teorin och experi

ment kunde fastställas då skillnaden i atomär sammansättning

mellan detektorn (LiF-teflon) och mediet var stor. Hon kunde

fastställa att Burlins viktfaktor d, som är oberoende av

atomnumret hos det omgivande mediet ("massabsorptionskoeffici

enten" S bestäms av elektronernas maximala energi och detek

tormaterialet) måste ersättas med en som beror av detta

atomnummer. Överensstämmelse med experimenten erhölls om ut

trycket i ekv 30 modifierades till

....... ( 32)

där Z = atomnumret hos omgivande mediet, h = LiF-teflon

skivans tjocklek.

I Fig 3 återges de experimentellt bestämda värdena på a(Z,h).
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Fig 3. Ur experiment med 137Cs-y-strålning bestämda värden

på a(h,Z). Detektorn är en LiF-teflonskiva med diametern

6 mm eller 13 mm. Detektorns tjocklek, h, relaterad till b,

är parameter: b = 0,07, 0,39 och 0,70 motsvarar h = 0,02 mm,

0,13 mm och 0,40 mm [Från referens (18)].

I Burlins teori motsvarar viktfaktorn d parametern (l-b),

markerad med en horisontell linje i Fig 3. Avvikelsen mellan

a(h, Z) och d, dvs (l-b) i Fig 3, växer med växande atom

nummer hos omgivande mediet. Burlin-teorin överskattar den l

detektorn medelabsorberade dosen från elektroner genererade

i högatomära medier. Detta kan visas bero på att effekterna

av elektronernas multipelspridning i gränsskiktet mellan

media av olika atomnummer försummas i Burlin-teorin.

Försök att förbättra Burlin-teorin har gjorts av Jah~sens

et al, se referens (20).

Mindre lyckade försök att generalisera Burlins teori till

elektronbestrålade medier har gjorts av såväl Burlin själv

som Almond och McCray, se referenserna (21) - (25).

III. Gränsskiktsdosimetri och kavitetsteori

Den teori för beräkning av den absorberade dosen i mjukvävnad

intill ben under röntgenbestrålning, som introducerades av

Spiers år 1949 går vanligen under benämningen gränsskiktsdosi

metri. Den är emellertid även en kavitetsteori då den också

beräknar den medelabsorberade dosen i mjukvävnad inuti kaviteter
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av ben av olika form. Den har ytterligare förfinats av andra

författare och utsträckts till att gälla gränsskikt mellan

godtyckliga material. En sammanställning av teorierna finns

i referens (26).

Uttrycket för Ddet/Dmed i Spiers-teorin är helt analogt

med det som förekommer i Burlin-teorin, ekv 30. I Spiers-

teorin är d ersatt med en geometrisk faktor G, som liksom

Burlins d endast beror av kavitetens (detektorns) form och

atomära sammansättning och ej av omgivande mediets atomnummer.

Den geometriska faktorn G är beräknad med hjälp av förenklade

transportberäkningar till skillnad från Burlins d, som är

mera summariskt tillyxat. Ytterligare en skillnad består i att

[Ddet/DmedJS-A i Burlins teori ersätts med uttrycket för Ddet/Dmed

i Bragg-Gray-Laurence teorin.

Spiers-teorins uttryck för den absorberade dosen i en punkt

intill ett plant gränsskikt har testats experimentellt, refe

rens (27), vid bestrålningar med 100 kV- och 200 kV röntgen

strålning. Mätningarna utfördes i mylar intill plana skikt

av Al, Cu, Sn och Pb. Teorin gav god överensstämmelse för den

absorberade dosen intill Al medan den överskattade den absor

berade dosen intill Pb med en faktor 2. Detta kunde visas bero

på effekter av multipelspridning av elektronerna i gränsytan,

som inte beaktas i teorin. I högatomära material är Rutherford

spridningen av elektronerna kraftig och elektronjämviktsfluensen

byggs upp av elektroner som "pendlar" fram och tillbaka flera

gånger. I ett gränsskikt intill ett material av lägre atom

nummer blir återspridningen inte lika stor och fluensen redu

ceras jämfört med det homogena fallet. Effekten kunde kvanti

tativt bestämmas med hjälp aven teori för multipelspridningen

i gränsskikt utarbetad av Dutreix och Bernard, referens (28).

God överensstämmelse erhålles också med den beräkning av multi

pelspridningseffekten, som gjorts av Roesch med hjälp av "age

diffusion theory" och som redogöres för i referens (29),
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Plana detektorer, t ex de LiF-teflon skivor, som användes

vid G Bertilssons kavitetsmätningar, introducerar två plana

gränsskikt i mediet. Då Burlin-teorin liksom Spiers-teorin

försummar gränsytans betydelse för elektronspridningssitua

tionen överskattar dessa teorier fluensen av elektronerna

genererade i ett högatomärt medium på detektorns ytor och

därmed överskattas också den i detektorn medelabsorberade

dosen, jfr Fig 3. En utförlig beskrivning av gränsskiktseffekt

erna och deras betydelse för Spiers- och Burlin-teorierna

finns i referens (30). Även i Spencer-Attix teorin får man

räkna med förekomsten av gränsskiktseffekter. För elektronerna

med energier kring cut off energin ~ är detekorn tjock på

samma sätt som den är tjock för sekundärelektronerna i Burlin

kaviteten.
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