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Streszczenie

W artykule omówiono nowe fakty w dziedzi-

nie pomiarów dozymetrycznych małych pól. 

Szczególny nacisk położono na problem perturbacji 

sygnału w przypadku detektorów półprzewodniko-

wych. Sformułowano też sugestie dotyczące opty-

malnej, w chwili obecnej, metody pomiaru wydajności 

małych pól fotonowych.
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Abstract

The present work provides information on signal 

perturbation in the case of silicon diodes. Some 

suggestions are given concerning the optimal meth-

ods of output factor measurements for small photon 

beams.
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Od chwili ukazania się na łamach Inżyniera i  Fizyka 

Medycznego artykułu omawiającego problemy do-

zymetrii małych pól fotonowych w  2012 roku, na-

sza wiedza na temat perturbacji podczas pomiarów 

w  obszarze nierównowagi elektronowej w  istotny 

sposób się poszerzyła [1]. Dysponujemy także no-

wymi, wartościowymi symulacjami Monte Carlo 

analizującymi niezbędne czynniki korekcyjne, jakie 

należy stosować do pomiarów małych pól detektora-

mi półprzewodnikowymi. To sprawia, że odpowiedź 

na pytanie: W  jaki sposób najlepiej wyznaczać wydaj-

ności małych pól fotonowych? istotnie zmieniła się od 

tamtego czasu. Chęć uaktualnienia odpowiedzi na to 

pytanie stanowi pierwszy przyczynek do publikacji.

Zaburzenia sygnału podczas 
pomiarów detektorami 
półprzewodnikowymi

Analizując zaburzenia sygnału detektora, jakie 

mają miejsce podczas pomiaru wydajności małych 

pól, stwierdzamy występowanie trzech zjawisk. 

Pierwszym i  najbardziej oczywistym jest uśrednie-

nie mierzonego sygnału po objętości detektora. 

Powoduje to zaniżenie wartości wyznaczanej dawki 

i wymaga użycia czynnika korekcyjnego większego 

od jedności. Wymiary poprzeczne detektorów pół-

przewodnikowych zwykle nie przekraczają 2 mm. 

Wyjątek stanowi detektor diamentowy, zawierający 

naturalnie hodowany kryształ diamentu, którego 

średnica przekracza z reguły 3 mm. Już jednak na-

wet dwumilimetrowa średnica detektora powoduje 

istotne obniżenie sygnału podczas pomiaru pola 

o  wielkości 1 cm, co musi być uwzględnione przy 

wyznaczaniu czynnika korekcyjnego dla takiego 

detektora.

Drugie zaburzenie nieodłącznie związane z  po-

miarami detektorami półprzewodnikowymi wy-

nika z  dobrze znanego zjawiska zależności czu-

łości od jakości wiązki (widma promieniowania). 

Obecność atomów o  wyższej liczbie atomowej 

w  objętości czynnej detektora (przede wszyst-

kim atomy krzemu) powoduje, że przy malejącej 

energii wiązki wzrasta przekrój czynny na zjawisko 280
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fotoelektryczne i czułość detektora rośnie. Zależność ta jest na 

tyle silna, że już zmiany widma fotonowego związane ze zmia-

ną wielkości pola wymagają wprowadzenia korekty. Przy wzro-

ście wielkości pola rośnie udział promieniowania rozproszone-

go, tym samym maleje średnia energia wiązki, co prowadzi do 

wzrostu czułości detektora. Odwrotnie, przy pomiarze małych 

pól, gdzie średnia energia wiązki jest wyższa, czułość detektora 

będzie malała i konieczne będzie użycie czynnika korekcyjnego 

większego od jedności. 

Trzecie, ostatnie zjawisko zaburzenia sygnału detektora zwią-

zane jest z  pomiarem w  warunkach braku równowagi elektro-

nowej. Umieszczenie w  obszarze nierównowagi elektronowej 

detektora o właściwościach rozpraszających istotnie odbiegają-

cych od ośrodka pomiarowego prowadzi zawsze do zaburzenia 

strumienia elektronów, które korygowane jest poprzez popraw-

kę fluencyjną. Poprawka ta od dawna była uwzględniana w dozy-

metrii realizowanej przy użyciu komór jonizacyjnych, natomiast 

dość powszechnie negowano jej znaczenie w odniesieniu do de-

tektorów półprzewodnikowych [2].

Wiadomo, że stopień nierównowagi elektronowej zależny 

jest nie tylko od rozmiarów wiązki, ale także od rodzaju ośrodka, 

przez który ta wiązka przechodzi. W  tym kontekście interesu-

jącym i powszechnie znanym jest przykład wąskiej wiązki prze-

chodzącej przez płuca. Oczekiwalibyśmy, że dawka w  płucach 

w porównaniu z sytuacją, gdy ta sama wiązka przechodzi przez 

wodę będzie wyższa (w płucach niższe są wartości liniowego 

współczynnika absorpcji). Tymczasem dla wąskiej wiązki jest 

wręcz przeciwnie. Pomimo zdecydowanie mniejszego osłabie-

nia wiązki pierwotnej w płucach, dawka w płucach jest niższa niż 

w wodzie. Ta nieoczekiwana różnica jest tym większa, im mniej-

sze są wymiary pola promieniowania i  im wyższa jest energia 

wiązki. Dzieje się tak dlatego, że w stanie braku bocznej równo-

wagi elektronowej elektrony opuszczające oś wiązki z powodu 

rozproszeń nie są kompensowane przez dochodzące od boków. 

Odstępstwo od stanu równowagi elektronowej jest w przypad-

ku płuc znacznie silniejsze, niż dla tej samej wąskiej wiązki prze-

chodzącej przez wodę ze względu na większy zasięg elektronów 

w rzadszym absorbencie. Tym samym obniżenie dawki jest zde-

cydowanie większe. 

Omawiana sytuacja ułatwia zrozumienie, jaki jest mechanizm 

i kierunek zaburzenia pojawiającego się w detektorze podczas 

pomiaru w stanie nierównowagi elektronowej. Jeśli tym detek-

torem jest wnęka powietrzna komory jonizacyjnej, wówczas 

podobnie jak w płucach pogłębia się odstępstwo od stanu rów-

nowagi elektronowej i rejestro-

wana dawka maleje. Konieczny 

jest czynnik korekcyjny większy 

od jedności.

Odwrotnie jest w  sytuacji 

pomiaru detektorem półprze-

wodnikowym. Tu ze względu na 

większą gęstość i silniejsze roz-

praszanie następuje zbliżenie 

się do stanu równowagi w objętości czynnej detektora i obser-

wujemy wzrost sygnału. Tym samym konieczne staje się użycie 

czynnika korekcyjnego o wartości mniejszej od jedności.

Podsumowując zagadnienie perturbacji w  detektorach pół-

przewodnikowych, stwierdzamy, że obserwujemy trzy efekty:

1. uśrednienie sygnału w objętości czynnej detektora (czyn-

nik korekcyjny k > 1);

2. zależność czułości detektora od energii (k > 1);

3. poprawka fluencyjna związana z  pomiarem w  obszarze 

nierównowagi elektronowej uwzględnia różnicę pomiędzy 

stopniem równowagi elektronowej w  wodzie i  materiale 

detektora (k < 1).

Charakterystyczne, że tylko ostatni efekt wymaga czynnika 

korekcyjnego mniejszego od jedności. Tym samym, ilekroć ob-

serwujemy, że całkowita wartości tego czynnika jest mniejsza od 

jedności, oznacza to, że dominujący wpływ w tej sytuacji pomia-

rowej ma trzeci z omawianych efektów.

W tabelach 1-2 zebrano dostępne obecnie w literaturze dane 

dotyczące wartości czynników korekcyjnych do pomiarów wy-

dajności małych pól dla diod półprzewodnikowych w  wiązce 

X 6 MV. Tabela 1 zawiera dane dla diody nieekranowanej (elek-

tronowej), tabela 2 dla diody ekranowanej (fotonowej).

Dla diod nieekranowanych przy pomiarze w polu 2 x 2 czynniki 

korekcyjne znajdują się w przedziale 1,01-1,02. Te wyższe od 1,0 

wartości spowodowane są zmniejszaniem się czułości diody przy 

zmniejszaniu wymiarów pola. Dla pola 1 x 1 czynniki korekcyjne są 

bardzo bliskie jedności – efekt zmiany czułości z wielkością pola 

jest praktycznie kompensowany podwyższeniem stopnia rów-

nowagi elektronowej w  objętości czynnej detektora (poprawka 

fluencyjna). Dla pola 0,5 x 0,5 dominuje już wyraźnie poprawka 

fluencyjna, prowadząc do wartości czynników korekcyjnych zde-

cydowanie niższych od jedności. Dla diody IBA EFD, której wymia-

ry poprzeczne (2 mm) są dwukrotnie większe niż diod PTW (1 mm) 

przy pomiarze w polu 0,5 x 0,5 wyraźny jest już efekt uśrednienia 

sygnału po objętości, co podwyższa wartość czynnika korekcyjne-

go. Jest to w tym przypadku efekt korzystny – czynnik korekcyjny 

jest bliższy jedności. Nie oznacza to jednak braku zaburzenia, ale 

jedynie korzystne kompensowanie się poszczególnych perturba-

cji. W tabeli 1 zamieszczono także dane dla wiązek wytwarzanych 

w  urządzeniu Cyber Knife. Wartości czynników korekcyjnych są 

nieco niższe niż dla akceleratorów liniowych, co spowodowane 

jest tym, że dotyczą one aplikatorów kołowych (a więc efektyw-

nie nieco mniejszych pól) i normalizowane są względem aplikato-

ra o średnicy 60 mm, a nie pola 10 x 10.

Tabela 1 Czynniki korekcyjne do pomiarów wydajności w małych polach w wiązce X 6 MV, dla diod elektronowych (nieekrano-

wanych). W ostatnim wierszu podano odnośniki do prac, z których pochodzą cytowane dane.

dioda PTW60017 PTW60017 PTW60012 PTW60017 IBA EFD

akcelerator Varian Clinac iX Varian Clinac 2100
+ mikroMLC

Siemens Primus
Elekta Synergy Cyber Knife Varian Clinac iX

2 x 2 1,016 1,009 (2,4 x 2,4) 1,013 (3 x 3) - 1,021

1 x 1 0,992 1,001 (1,2 x 1,2) 0,995 0,978 (Ф 10 mm) 1,002

0,5 x 0,5 0,949 0,965 (0,6 x 0,6) 0,968 0,955 (Ф 5 mm) 0,991

praca [3] [4] [5] [6] [3]
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Dane dla diod fotonowych (ekranowanych) zamieszczone 

w tabeli 2 pokazują, że nie ma dla nich efektu zmiany czułości 

z  wielkością pola (czynniki korekcyjne są wyłącznie mniejsze 

od jedności, także dla większych pól – dane nieprzedstawione 

w  tabeli [3]). Tym samym znacznie wyraźniej ujawnia się nie-

kompensowany niczym efekt zaburzenia strumienia w obszarze 

nierównowagi elektronowej. W porównaniu z diodami nieekra-

nowanymi poprawki znacznie bardziej odbiegają od jedności, 

co obniża wartość tego detektora w  dozymetrii małych pól. 

Ponownie dioda IBA PFD dla pola 0,5 x 0,5 ma wyższy czynnik 

korekcyjny niż diody PTW ze względu na silniejszy efekt uśred-

niania sygnału.

Tabela 2 Czynniki korekcyjne do pomiarów wydajności w małych polach w wiązce 

X 6 MV, dla diod fotonowych (ekranowanych). W ostatnim wierszu podano odnośniki 

do prac, z których pochodzą cytowane dane.

detektor PTW60016 PTW60016 IBA PFD

akcelerator Varian Clinac iX Varian Clinac 2100
+ mikroMLC Varian Clinac iX

2 x 2 0,996 0,993 (2,4 x 2,4) 0,983

1 x 1 0,956 0,976 (1,2 x 1,2) 0,951

0,5 x 0,5 0,910 0,927 (0,6 x 0,6) 0,947

praca [3] [4] [3]

Dodatkowo, warte zainteresowana są wnioski podane w pra-

cy Francescon [5]. Po pierwsze, symulacje wpływu niewielkich 

zmian energii na wartości czynników korekcyjnych pokazują, 

że efekt jest zaniedbywalny (symulowano zmiany w  zakresie 

TPR20,10 = 0,68 ± 0,01). Po drugie obliczenia wykonane dla dwóch 

akceleratorów: Synergy (Elekta) i Primus (Siemens), w granicach 

niepewności symulacji Monte Carlo są takie same. Wartości 

czynników korekcyjnych dla akceleratorów firmy Varian, jakie 

znajdujemy w innych pracach, są także bardzo bliskie tych war-

tości (tabela 1). Sugeruje to brak istotnego wpływu typu akcele-

ratora (widma promieniowania i rozmiary źródła promieniowa-

nia) na wartości niezbędnych korekcji. Po trzecie wpływ zmian 

szerokości połówkowej pierwotnego źródła elektronowego 

na wartości czynników korekcyjnych dla detektorów półprze-

wodnikowych jest bardzo nieznaczny. To ostatnie stwierdzenie 

wymaga komentarza. Wcześniejsze doniesienia w  literaturze 

[6] sugerowały, że wpływ szerokości połówkowej pierwotnego 

źródła elektronowego na wyznaczane wartości czynników ko-

rekcyjnych może być bardzo istotny. Zarazem wiadomo jest, że 

poszczególne akceleratory nawet tego samego typu mogą się 

dość istotnie różnić wartością szerokości źródła. Wynikał stąd 

wniosek, że trudno jest podać jednoznacznie wartości niezbęd-

nych korekcji, bez precyzyjnej znajomości tego trudnego do wy-

znaczenia parametru. Obecne symulacje Monte Carlo potwier-

dzają istotny wpływ szerokości połówkowej źródła na korekcje 

w przypadku pomiarów komorami jonizacyjnymi (typu Pin Point) 

i bardzo umiarkowany wpływ w przypadku detektorów półprze-

wodnikowych. Wniosek ten dodatkowo obniża wartość komór 

jonizacyjnych w dozymetrii małych pól. Aktualne pozostaje więc 

stwierdzenie, że komory typu Pin Point mogą być wiarygodnie 

stosowane jedynie do pól o wielkości nie mniejszej niż 2 x 2.

Podsumowanie

W niniejszym tekście uzupełniono informacje dotyczące istot-

nego z punktu widzenia coraz częściej stosowanych technik le-

czenia – dozymetrii dla tzw. małych pól. Wyjaśniono, na czym 

polega trudność wykonania wiarygodnego pomiaru dla takich 

pól, ze szczególnym uwzględnieniem detektorów półprzewod-

nikowych. Jakkolwiek nie ma jednego idealnego detektora pół-

przewodnikowego, to jednak dla diody elektronowej (nieekra-

nowanej) czynniki korekcyjne są najbliższe jedności. Efekt ten 

jest osiągany dzięki temu, że poszczególne zaburzenia kompen-

sują się w  sposób możliwie najpełniejszy. Jednocześnie poda-

wane dla nich w literaturze dane na temat wartości czynników 

korekcyjnych są bardzo spójne. Wiemy, że są one słabo zależne 

od zmian energii, zbliżone dla różnych typów akceleratorów, 

w końcu nie zależą od szerokości połówkowej pierwotnego źró-

dła elektronów. To wszystko sprawia, że możemy bezpiecznie 

stosować wartości czynników korekcyjnych podane w  literatu-

rze dla potrzeb pomiarów w naszych wiązkach.

Należy podkreślić, że wszystkie wartości czynników korekcyj-

nych podawane są w stosunku do pola referencyjnego 10 x 10. 

Zmienia to stosowane do niedawna zalecenie, aby wydajności 

małych pól mierzyć w  stosunku do pola mniejszego niż refe-

rencyjne. Miało to na celu osłabienie wpływu efektu zależności 

czułości od wielkości pola na mierzone wydajności. Obecnie, 

wykonując pomiary wydajności małych pól, odnosimy je bezpo-

średnio do pola o wielkości 10 x 10.

Nie omówiono zagadnienia dozymetrii małych pól z zastoso-

waniem filmów Gafchromic. Detektor ten, ze względu na cały 

szereg swoich cech, jest niezwykle obiecujący. Dozymetria ma-

łych pól z użyciem filmów Gafchromic będzie przedmiotem od-

rębnego doniesienia.
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